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POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. je seznanjen s pogostimi pomisleki predlagateljev peticij na več področjih okoljske 
politike, kot so odlaganje in odstranjevanje odpadkov, življenjski prostori prostoživečega 
rastlinstva in živalstva ter kakovost zraka in vode; pozdravlja njihova prizadevanja, da 
pokličejo oblast na odgovornost, ter poziva države članice, naj bodo čim bolj odprte do 
njih in pripravljene sodelovati;

2. poziva države članice, naj najdejo ravnovesje med potrebami zdravega gospodarstva in 
okolja; poudarja, da morajo lokalne skupnosti imeti veliko besede pri odločanju o 
najboljšem razmerju med potrebami ljudi in potrebami prostoživečega rastlinstva in 
živalstva;

3. meni, da bi se pri okoljskih vprašanjih, če je le mogoče, moralo uporabljati načelo 
subsidiarnosti, saj so državljani in rezidenti držav članic najprimernejši za presojanje o 
najustreznejših prednostnih nalogah za svoje lokalne soseske; 

4. meni, da ima dodajanje strožjih predpisov držav članic pri prenosu okoljske zakonodaje 
EU lahko škodljiv učinek v smislu zmanjšanja sprejemanja takšne zakonodaje; poziva 
države članice, naj določijo strožje pogoje kot zahtevajo direktive EU le, če obstaja jasna 
in splošno sprejeta potreba po tem; 

5. poudarja velikansko potrebo po razvoju novih energetskih proizvodnih zmogljivosti v EU; 
se zaveda, da tega ni mogoče uresničiti brez določenega vpliva na okolje, ter poziva Unijo 
in države članice, naj dajo prednost dobrim krajinskim ukrepom po izgradnji;

6. meni, da so visoki standardi obveščanja in preglednosti v zvezi z okoljsko zakonodajo in 
uporabo pravil EU bistveni za to, da bi bila okoljska politika EU deležna odobritve 
državljanov; 

7. pozdravlja uvedbo presoj vplivov na okolje; vendar poziva, naj se razvijajo v popolni 
skladnosti z bolj tradicionalnimi ocenami učinka, zlasti glede njihovega vpliva na potrebe 
malih podjetij in rezidentov ter rastlinstvo in živalstvo;

8. poziva Komisijo, naj najde načine za boljše usklajevanje svojih okoljskih politik s skupno 
ribiško politiko in skupno kmetijsko politiko;

9. poziva države članice, naj izvajajo okoljsko zakonodajo EU na najjasnejši, najpreprostejši 
in uporabniku najprijaznejši način.


