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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. považuje za nezbytné vzájemně propojit politiku životního prostředí, zdravotní politiku a 
politiku územního plánování a zlepšit spolupráci mezi regiony a spolupráci na 
přeshraniční úrovni, aby bylo možné dosáhnout vyváženého rozvoje mezi městskými a 
příměstskými oblastmi, zalesněnými a venkovskými oblastmi; opatření, která umožňují 
zamezit změně využití půdy, zejména s ohledem na výrobu ekologických paliv, považuje 
za přínosná;

2. domnívá se, že je obzvláště důležité zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními, místními a 
regionálními orgány a podporovat partnerství veřejného a soukromého sektoru k lepšímu 
uplatňování acquis communautaire, pokud jde o nakládání s odpady; zdůrazňuje, že je 
nutné úzce spolupracovat s univerzitami a výzkumnými pracovníky, aby bylo možné 
rychle navrhnout inovativní technologie, které umožní jejich recyklaci;

3. doporučuje, aby byla nalezena spravedlivá rovnováha mezi nutností bojovat proti změně 
klimatu a sedmým akčním programem pro životní prostředí, aby Evropská unie mohla 
dosáhnout svých cílů a zabránilo se vzniku dodatečných nákladů; zdůrazňuje mimoto 
nutnost vést informační kampaně a kampaně na zvyšování povědomí a pro výměnu 
osvědčených postupů na všech úrovních;

4. považuje za nezbytné zlepšit spolupráci mezi regiony i na přeshraniční úrovni, zejména 
pak ve spolupráci se třetími zeměmi, pokud jde o předcházení zásadním havarijním 
znečištěním, a to s cílem zamezit dlouhodobým dopadům; žádá Komisi, aby zajistila 
vypracování normativních aktů o udržitelné chemii;

5. uznává, že je vhodné zajistit začlenění politik v oblasti životního prostředí do všech 
odvětvových politik, přičemž zásadní role připadá místním a regionálním orgánům; 
zdůrazňuje význam vazby mezi místními a regionálními zvláštnostmi a strategiemi 
nezbytnými pro provádění těchto politik.


