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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. er af den opfattelse, at miljø- og sundhedspolitikken skal være i overensstemmelse med 
den fysiske planlægningspolitik, og at samarbejdet mellem regionerne og på tværs af 
grænserne skal forbedres, for at der kan opnås balance mellem udviklingen af byområder 
og forstæder på den ene side og udviklingen af skov- og landområder på den anden; anser 
det for gavnligt at iværksætte forebyggende foranstaltninger, så der ikke ændres ved 
anvendelsen af jorden, særligt for så vidt angår produktion af økologisk brændstof;

2. er af den opfattelse, at det er særligt vigtigt at forbedre samarbejdet mellem de nationale, 
lokale og regionale myndigheder og fremme offentlig-private partnerskaber, så den 
gældende fællesskabsret om affaldshåndtering bedre kan gennemføres; understreger, at 
universiteter og forskere skal indgå i tæt samarbejde med henblik på hurtig udarbejdelse af 
innovative teknologier til genanvendelse af affald;

3. opfordrer til, at der skabes en rimelig balance mellem nødvendigheden af at bekæmpe 
klimaændringerne og det syvende miljøhandlingsprogram, for at EU kan nå sine mål og 
for at undgå yderligere omkostninger; understreger desuden nødvendigheden af at 
iværksætte kampagner med henblik på oplysning, bevidstgørelse og udveksling af god 
praksis på alle niveauer;

4. anser det for nødvendigt at forbedre samarbejdet mellem regionerne samt på tværs af 
grænserne, særligt for så vidt angår samarbejdet med tredjelande om forebyggelse af store 
forureningsulykker; anmoder Kommissionen om at sikre, at der udarbejdes normative 
retsakter om bæredygtig kemi;

5. anerkender, at der skal være garanti for, at miljøpolitikkerne integreres i alle 
sektorpolitikker, idet kommunerne og regionerne skal have en vigtig rolle; understreger 
vigtigheden af, at der er overensstemmelse mellem de regionale og lokale særtræk og de 
strategier, der kræves for at gennemføre disse politikker.


