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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar flaggskeppsinitiativet om resurseffektivitet och pekar på 
dess avgörande betydelse för livskvaliteten för den nuvarande generationen och framtida 
generationer.

2. Europaparlamentet betonar att för att uppnå ett resurseffektivt Europa bör ökad 
samordning och synergier mellan en rad olika politiska områden och deras olika instrument 
genomföras på regional nivå, nationell nivå och EU-nivå i syfte att garantera deras 
effektivitet. Parlamentet påpekar att regionalpolitiken redan har en samordnad och 
integrerad strategi och noterar att det finns kompromisser mellan vissa politiska områden, 
vilka måste hanteras.

3. Europaparlamentet pekar på regionalpolitikens viktiga roll för att stödja initiativ som syftar 
till en effektiv resursanvändning, på grund av dess långsiktiga utvecklingsprogram, 
decentraliserade administrationssystem och införlivandet av EU:s prioriteringar för hållbar 
utveckling. 

4. Europaparlamentet betonar att resurseffektivitet bör hanteras på regional och lokal nivå –
med hänsyn till särdragen och de olika utvecklingsnivåerna i de europeiska regionerna –
och att regionala och lokala myndigheter och partner bör vara direkt involverade i 
planeringen och genomförandet av relevanta åtgärder. Detta skulle leda till en starkare 
känsla av ansvar för resurseffektivitetsmålen på alla nivåer.

5. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att involvera de subnationella 
nivåerna från början i definitionen av prioriteringar, planeringen av åtgärder och deras 
genomförande.

6. Europaparlamentet påpekar att beslutsfattare på nationell och regional nivå måste vara fullt 
medvetna om vikten av att bryta sambandet mellan tillväxt och resursanvändning och 
uppmanar varje medlemsstat och region att anstränga sig mer för att uppnå ett effektivt 
resursutnyttjande.


