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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. смята за необходимо да се осъществи връзка между политиките за околна среда, 
здравеопазване и устройство на територията и да се подобри сътрудничеството на 
регионално и трансгранично ниво с цел постигане на развитие, което осигурява 
баланс между градските и крайградските райони, както и между горските и селските 
райони; оценява като благотворни мерките, които позволяват да се избегне 
промяната на предназначението на земите, особено във връзка в производството на 
екологични горива;

2. смята за особено важно да се подобри сътрудничеството между националните, 
местните и регионалните органи и да се насърчат публично-частните партньорства с 
оглед на по-доброто приложение на достиженията на правото на Общността в 
областта на управлението на отпадъците; подчертава необходимостта от тясно 
сътрудничество с университетите и изследователите с оглед на бързото създаване 
на иновационни технологии за рециклиране на отпадъците;

3. препоръчва да се намери справедлив баланс между необходимостта от борба срещу 
изменението на климата и Седмата програма за действие за околната среда, за да 
може Европейският съюз да постигне своите цели и за да се избегнат 
допълнителните разходи; подчертава също необходимостта от провеждането на 
кампании, които да повишат информираността и разбирането на обществото, както 
и на такива за обмен на добри практики на всички нива;

4. смята за необходимо да се подобри сътрудничеството на регионално и 
трансгранично ниво и особено сътрудничеството с трети държави за 
предотвратяване на пагубни големи замърсявания, с цел да се избегнат 
дългосрочните последствия; отправя искане към Комисията да предвиди 
изработването на нормативни актове в областта на устойчивата химия;

5. признава, че е необходимо да се гарантира интегриране на политиките за околната 
среда във всички секторни политики — процес, в който местните и регионални 
органи следва да играят важна роля; подчертава значението на взаимозависимостта 
между местните и регионални особености и необходимите стратегии за прилагането 
на тези политики.


