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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá stěžejní iniciativu, týkající se účinného využívání zdrojů, a poukazuje na její zásadní 
vliv na kvalitu života současné a budoucí generace;

2. zdůrazňuje, že má-li být realizována Evropa účinně využívající zdroje, měla by být na 
regionální, vnitrostátní i evropské úrovni prováděna intenzivnější koordinace a měly by být 
využívány synergie mezi širokou škálou oblastí politiky a jejich různými nástroji s cílem 
zajistit jejich účinnost; upozorňuje, že regionální politika již zavedla koordinovaný a 
integrovaný přístup; konstatuje, že mezi některými oblastmi politiky existují kompromisy a 
s těmito kompromisy je nutné se vypořádat;

3. poukazuje na zásadní roli regionální politiky v podpoře iniciativ, jejichž cílem je účinné 
využívání zdrojů, a to vzhledem k jejím dlouhodobým rozvojovým programům, 
decentralizovanému správnímu systému a k tomu, že zahrnuje priority EU, které se týkají 
udržitelného rozvoje; 

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů by se mělo řešit na regionální a místní úrovni –
přičemž by měly být zohledněny zvláštnosti a různé úrovně rozvoje evropských regionů – a 
regionální a místní orgány a partneři by měli být přímo zapojeni do plánování a provádění 
příslušných opatření; vedlo by to k většímu pocitu odpovědnosti za plnění cílů účinného 
využívání zdrojů na všech úrovních;

5. doporučuje členským státům, aby do vymezování priorit, plánování opatření a jejich 
provádění od počátku zapojovaly nižší úrovně státní správy;

6. upozorňuje, že subjekty, které přijímají rozhodnutí na vnitrostátní a regionální úrovni, si 
musí plně uvědomovat význam oddělování růstu od využívání zdrojů; vyzývá všechny 
členské státy a regiony, aby vyvíjely další úsilí v oblasti účinného využívání zdrojů.


