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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. víta hlavnú iniciatívu týkajúcu sa efektívnosti využívania zdrojov a poukazuje na jej 
rozhodujúci vplyv na kvalitu života súčasnej a budúcej generácie;

2. zdôrazňuje, že na dosiahnutie Európy efektívne využívajúcej zdroje by sa mala na 
regionálnej a vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ uplatňovať väčšia koordinácia a súčinnosť 
medzi širokou škálou politických oblastí a ich rôznymi nástrojmi s cieľom zaistiť ich 
účinnosť; zdôrazňuje, že v rámci regionálnej politiky sa už zaviedol koordinovaný 
a integrovaný prístup; konštatuje, že medzi určitými politickými oblasťami existuje možnosť
kompromisov a že tieto kompromisy treba riešiť;

3. poukazuje na rozhodujúcu úlohu regionálnej politiky pri podpore iniciatív zameraných na 
efektívne využívanie zdrojov, ktorú má vďaka svojim programom dlhodobého rozvoja, 
systému decentralizovanej správy a začleneniu priorít EÚ týkajúcich sa trvalo udržateľného 
rozvoja; 

4. zdôrazňuje, že efektívnosť využívania zdrojov by sa mala riešiť na regionálnej a miestnej 
úrovni – vzhľadom na špecifiká a rôzne úrovne rozvoja európskych regiónov – pričom 
regionálne a miestne orgány a partneri by sa mali priamo zapojiť do plánovania 
a vykonávania príslušných opatrení; to by viedlo k väčšiemu pocitu zodpovednosti za ciele 
efektívnosti využívania zdrojov na všetkých úrovniach;

5. odporúča členským štátom, aby do určovania priorít a plánovania a vykonávania opatrení 
zapojili už od začiatku nižšie než vnútroštátne úrovne;

6. poukazuje na to, že tvorcovia rozhodnutí na vnútroštátnej a regionálnej úrovni si musia 
plne uvedomovať význam oddelenia rastu od využívania zdrojov; vyzýva všetky členské štáty 
a regióny, aby vynakladali ďalšie úsilie v oblasti efektívneho využívania zdrojov.


