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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να συσχετιστούν μεταξύ τους οι πολιτικές περιβάλλοντος, 
υγείας και χωροταξίας, καθώς και να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των περιφερειών 
και σε διασυνοριακό επίπεδο, για εξισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ αστικών και 
περιαστικών περιοχών και μεταξύ δασικών και αγροτικών περιοχών· θεωρεί επωφελή τα 
μέτρα που επιτρέπουν να αποφευχθεί η αλλαγή της χρήσης των γαιών, ειδικότερα ενόψει 
της παραγωγής οικολογικών καυσίμων·

2. εκτιμά ότι είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών, τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα για καλύτερη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου σε σχέση με τη 
διαχείριση των αποβλήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας με τα 
πανεπιστήμια και τους ερευνητές για την ταχεία επεξεργασία καινοτόμων τεχνολογιών 
που θα επιτρέπουν την ανακύκλωσή των αποβλήτων·

3. συνιστά να επιτευχθεί θεμιτή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και του έβδομου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, ώστε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους της και να αποφύγει 
πρόσθετες δαπάνες· υπογραμμίζει εξάλλου την ανάγκη να οργανωθούν ενημερωτικές 
εκστρατείες, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εκστρατείες ανταλλαγής καλών 
πρακτικών σε όλα τα επίπεδα·

4. θεωρεί αναγκαίο να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ περιφερειών καθώς και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, κυρίως σε συνεννόηση με τρίτες χώρες, στον τομέα της πρόληψης 
μείζονος ακούσιας ρύπανσης, ώστε να αποφευχθούν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις· ζητεί 
από την Επιτροπή να προβλέψει την εκπόνηση νομοθετικών πράξεων για τη βιώσιμη 
χημεία·

5. αναγνωρίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πολιτικών 
σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ σημαντικό ρόλο έχουν να διαδραματίσουν επ’ αυτού 
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές·  υπογραμμίζει τη σημασία του συσχετισμού μεταξύ 
των τοπικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων και των αναγκαίων στρατηγικών για την 
εφαρμογή αυτών των πολιτικών.


