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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja vodilno pobudo o učinkovitosti rabe virov in opozarja na odločilen vpliv, ki ga 
ima na kakovost življenja sedanje in prihodnje generacije;

2. poudarja, da je treba za Evropo, gospodarno z viri, izvajati okrepljeno usklajenost in 
sinergije med širokim spektrom področij politik in njihovimi različnimi instrumenti na 
regionalni in nacionalni ravni ter na ravni EU, da bi zagotovili njihovo učinkovitost;poudarja, 
da regionalna politika že razpolaga z usklajenim in celovitim pristopom;ugotavlja, da 
obstajajo kompromisi med določenimi področji politik in te je treba obravnavati;

3. opozarja na ključno vlogo regionalne politike pri podpiranju pobud, namenjenih učinkoviti 
rabi virov, zaradi njenih dolgoročnih razvojnih programov, decentraliziranega upravnega 
sistema in vključitve prednostnih nalog EU za trajnostni razvoj; 

4. poudarja, da bi se z učinkovitostjo rabe virov morali ukvarjati na regionalni in lokalni ravni 
– ob upoštevanju posebnosti in različnih stopenj razvitosti evropskih regij – ter da bi 
regionalni in lokalni organi in partnerji morali biti neposredno vključeni v načrtovanje in 
izvajanje ustreznih ukrepov; meni, da bi to bi privedlo do večjega občutka odgovornosti za 
cilje v zvezi z učinkovitostjo rabe virov na vseh ravneh;

5. priporoča državam članicam, naj v določanje prednostnih nalog, načrtovanje ukrepov in 
njihovo izvajanje že od začetka vključijo podnacionalne ravni;

6. poudarja, da se morajo nosilci odločanja na nacionalni in regionalni ravni v celoti zavedati 
pomena ločitve rasti od rabe virov; poziva vse države članice in regije, naj si še naprej 
prizadevajo za učinkovito rabo virov.


