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FÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet noterar de många frågorna från framställare på flera olika områden 
inom miljöpolitiken, såsom deponerings- och avfallshanteringsfrågor, frågor som rör vilda 
djur och växter och deras miljö samt frågor rörande luft- och vattenkvalitet. Parlamentet
välkomnar framställarnas insatser för att ställa makthavare av olika slag till svars, och 
uppmanar medlemsstaterna att vara så öppna och samarbetsvilliga som möjligt gentemot 
dem.

2. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att finna en balans mellan 
de aspekter som krävs för en sund ekonomi, å ena sidan, och miljökraven, å andra sidan. 
Parlamentet betonar att lokala samhällen måste ha mycket att säga till om när det gäller att 
besluta om den bästa balansen mellan människors behov och de behov som de vilda 
djuren och växterna har.

3. Europaparlamentet anser att subsidiaritetsprincipen i möjligaste mån bör tillämpas på 
miljöfrågor, eftersom medborgarna och de som är bosatta i medlemsstaterna är bäst 
lämpade att avgöra vilka de lämpligaste prioriteringarna är för deras lokala omgivning.

4. Europaparlamentet anser att medlemsstaternas överreglering i förhållande till 
EU:s miljölagstiftning kan få oönskade konsekvenser i form av en minskad acceptans för 
sådan lagstiftning. Medlemsstaterna uppmanas att gå utöver kraven i EU-direktiven endast 
i fall där det finns ett klart och allmänt erkänt behov av detta.

5. Europaparlamentet betonar det överväldigande behovet att utveckla nya kapaciteter till 
energiproduktion inom EU. Detta kan inte åstadkommas utan vissa konsekvenser för 
miljön. Unionen och medlemsstaterna uppmanas eftertryckligen att prioritera åtgärder 
som syftar till att återställa landskapet efter det att produktionen avslutats.

6. Europaparlamentet anser att de strikta normerna för information och insyn vad avser 
miljölagstiftning och tillämpningen av EU:s regler är av avgörande betydelse när det 
gäller att se till att EU:s miljöpolitik utformas på ett sådant sätt att medborgarna ställer sig 
bakom den.

7. Europaparlamentet välkomnar införandet av miljökonsekvensbedömningar. Icke desto 
mindre begär parlamentet med eftertyck att dessa bedömningar utvecklas helt i enlighet 
med mer traditionella konsekvensbedömningar, i synnerhet när det gäller deras 
konsekvenser för invånarnas och de små företagens behov och intressen samt för växter 
och djur.

8. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att hitta sätt att göra sin 
miljöpolitik i högre grad förenlig med den gemensamma fiskeripolitiken och den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

9. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att genomföra 
EU:s miljölagstiftning på ett så klart, enkelt och användarvänligt sätt som möjligt.


