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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. a városok és a városkörüli övezetek, valamint az erdőterületek és a vidéki területek 
kiegyensúlyozott fejlődése érdekében szükségesnek tartja a környezetvédelmi, 
egészségügyi és területrendezési politikák egymáshoz igazítását, valamint a régiók közötti 
és a határokon átnyúló együttműködés javítását; véleménye szerint kedvező hatást 
gyakorolnának azok az intézkedések, amelyekkel – különösen a környezetbarát 
fűtőanyagok termelése érdekében – elkerülhető a földhasználat megváltoztatása;

2. különösen fontosnak tartja a nemzeti, helyi és regionális hatóságok közötti együttműködés 
javítását, továbbá a hulladékgazdálkodással kapcsolatos közösségi vívmányok jobb 
végrehajtása érdekben a köz- és magánszféra közötti partnerségek előmozdítását; 
hangsúlyozza, hogy az egyetemeknek és a kutatóknak szorosan együtt kell működniük a 
hulladékok újrahasznosításával kapcsolatos innovatív technológiák gyors kifejlesztése 
érdekében;

3. megfelelő egyensúly kialakítását szorgalmazza az éghajlatváltozás elleni szükséges 
küzdelem és a 7. környezetvédelmi cselekvési program között annak érdekében, hogy az 
Európai Unió megvalósíthassa célkitűzéseit, és hogy ne keletkezzenek többletköltségek; 
hangsúlyozza ezenfelül, hogy valamennyi szinten tájékoztató, figyelemfelhívó és a helyes 
gyakorlatok cseréjét célzó kampányokat kell folytatni;

4. véleménye szerint a véletlen balesetekből eredő súlyos szennyezések megakadályozása 
területén a hosszú távú hatások elkerülése érdekében javítani kell – különösen a harmadik 
országokkal együttműködve – a régiók közötti, valamint a határokon átnyúló 
együttműködést; felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki a fenntartható vegyiparra 
vonatkozó normatív jogi aktusokat;

5. elismeri, hogy biztosítani kell a környezetvédelmi politikák valamennyi ágazati 
szakpolitikában való érvényesítését, amiben jelentős szerepet kell játszaniuk a helyi és 
regionális hatóságoknak; hangsúlyozza a helyi és regionális sajátosságok, valamint az e 
politikák végrehajtásához szükséges stratégiák közötti összefüggés fontosságát.


