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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę przewodnią dotyczącą Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów i zwraca uwagę na jej istotny wpływ na jakość życia obecnego i 
przyszłego pokolenia;

2. podkreśla, że aby Europa efektywnie korzystała z zasobów, na szczeblu regionalnym, 
krajowym i szczeblu UE należy wprowadzić większą koordynację i zapewnić większą 
synergię między wieloma różnymi obszarami polityki i ich różnorakimi instrumentami w celu 
zapewnienia ich skuteczności; zwraca uwagę, że w przypadku polityki regionalnej istnieje już 
skoordynowane i zintegrowane podejście; odnotowuje, że między niektórymi obszarami 
polityki istnieją kompromisy, które należy wziąć pod uwagę;

3. zwraca uwagę na istotną rolę polityki regionalnej we wspieraniu inicjatyw 
ukierunkowanych na efektywne korzystanie z zasobów ze względu na jej długoterminowe 
programy rozwoju, zdecentralizowany system administracji i uwzględnienie priorytetów UE 
dotyczących zrównoważonego rozwoju; 

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i różny 
poziom rozwoju regionów europejskich, oraz że władze regionalne i lokalne oraz lokalni i 
regionalni partnerzy powinni być bezpośrednio zaangażowani w planowanie i realizację 
odpowiednich działań; skutkiem byłoby większe poczucie odpowiedzialności za osiąganie 
celów w zakresie efektywnego korzystania z zasobów na wszystkich szczeblach;

5. zaleca państwom członkowskim, aby od samego początku angażowały szczebel regionalny 
i lokalny w określanie priorytetów, planowanie działań i ich realizację;

6. zwraca uwagę, że decydenci na szczeblu krajowym i regionalnym muszą być całkowicie 
świadomi znaczenia oddzielenia wzrostu gospodarczego od korzystania z zasobów; wzywa 
wszystkie państwa członkowskie i regiony do podjęcia dalszych wysiłków na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów.


