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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bifalder flagskibsinitiativet om ressourceeffektivitet og påpeger dets afgørende 
indflydelse på livskvaliteten for nuværende og kommende generationer;

2. understreger, at der for at opnå et ressourceeffektivt Europa skal ske en forøgelse af 
koordineringen og synergierne mellem en lang række politikområder og deres forskellige 
instrumenter både på regionalt, nationalt og europæisk plan med henblik på at sikre deres 
effektivitet; påpeger, at den regionale politik allerede har en koordineret og integreret 
tilgang, som fungerer; noterer, at der findes modstridende interesser mellem bestemte 
politikområder, og disse problemer skal tages op;

3. påpeger regionalpolitikkens afgørende rolle som støtte til de initiativer, der sigter mod en 
effektiv udnyttelse af ressourcerne, takket være dens langfristede udviklingsprogrammer, 
det decentraliserede forvaltningssystem og inddragelsen af Fællesskabets prioriteter for 
en bæredygtig udvikling; 

4. understreger, at ressourceeffektivitet skal håndteres på regionalt og lokalt plan – under 
hensyntagen til de europæiske regioners karakteristika og forskellige udviklingsniveauer 
– og at de regionale og lokale myndigheder og partnere skal inddrages direkte i 
planlægningen og gennemførelsen af de relevante foranstaltninger; dette vil medføre en 
større ansvarsfølelse for ressourceeffektivitetens mål på alle planer;

5. anbefaler medlemsstaterne at involvere de subnationale niveauer fra begyndelsen ved 
fastlæggelsen af prioriteterne, planlægningen af foranstaltningerne og gennemførelsen af 
dem;

6. påpeger, at beslutningstagerne på nationalt og regionalt plan skal være helt bevidste om, 
hvor vigtigt det er at adskille vækst fra ressourceforbrug; opfordrer hver eneste 
medlemsstat og region til at yde en ekstra indsats i den effektive udnyttelse af 
ressourcerne.


