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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută inițiativa emblematică privind utilizarea eficientă a resurselor și subliniază influența 
esențială a acesteia asupra calității vieții pentru generația actuală și cea viitoare;

2. subliniază că, pentru o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, ar 
trebui puse în aplicare o coordonare și sinergii sporite între o gamă largă de domenii politice 
și diversele instrumente ale acestora, la nivel regional, național și la nivelul UE, în vederea 
asigurării eficienței acestora; subliniază că politica regională dispune deja de o abordare 
coordonată și integrată; constată că există compromisuri între anumite domenii politice și că 
este necesară abordarea acestora;

3. subliniază rolul esențial al politicii regionale în sprijinirea inițiativelor care au ca scop 
utilizarea eficientă a resurselor, ca urmare a programelor sale de dezvoltare pe termen lung, a 
sistemului administrativ descentralizat și a încorporării priorităților UE pentru dezvoltarea 
durabilă;

4. subliniază faptul că eficiența utilizării resurselor ar trebui abordată la nivel regional și local, 
luând în considerare particularitățile și diferitele niveluri de dezvoltare a regiunilor europene, 
iar autoritățile regionale și locale și partenerii ar trebui să fie implicați în mod direct în 
planificarea și punerea în aplicare a măsurilor relevante, acest lucru având ca rezultat un nivel 
mai ridicat de responsabilitate pentru obiectivele legate de eficiența utilizării resurselor la 
toate nivelurile;

5. recomandă statelor membre să implice nivelurile subnaționale încă de la început în 
definirea priorităților, planificarea măsurilor și punerea lor în aplicare;

6. subliniază că factorii de decizie la nivel național și regional trebuie să fie pe deplin 
conștienți de importanța decuplării creșterii economice de utilizarea resurselor; invită fiecare 
stat membru și regiune să depună eforturi suplimentare pentru utilizarea eficientă a resurselor.


