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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. acht het nodig de beleidsterreinen milieu, gezondheid en ruimtelijke ordening aan elkaar 
te koppelen en de regionale en grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren, met het 
oog op een evenwichtige ontwikkeling tussen steden en stedelijke agglomeraties, 
bosgebieden en plattelandsgebieden; acht het nuttig maatregelen uit te werken waarmee 
een wijziging van de bestemming van gronden kan worden voorkomen, met name met het 
oog op de productie van milieuvriendelijke brandstoffen;

2. acht het bijzonder belangrijk dat de samenwerking tussen de nationale, lokale en regionale 
overheden wordt verbeterd en dat publiek-private partnerschappen worden aangemoedigd 
met het oog op een betere toepassing van het acquis communautaire op het gebied van 
afvalbeheer en benadrukt de noodzaak van een nauwe samenwerking met universiteiten en 
onderzoekers voor het snelle ontwerp van innovatieve technologieën voor afvalrecycling;

3. pleit voor een billijk evenwicht tussen de noodzaak om de klimaatverandering te 
bestrijden en het zevende milieuactieprogramma, zodat de Europese Unie haar 
doelstellingen kan verwezenlijken en extra kosten kunnen worden vermeden, en benadrukt 
bovendien de noodzaak van voorlichtings- en bewustmakingscampagnes en de 
uitwisseling van goede praktijken op alle niveaus;

4. acht een betere samenwerking op regionaal en op grensoverschrijdend niveau, met name 
in samenwerking met derde landen, noodzakelijk wat preventie van grootschalige 
verontreiniging ten gevolge van ongevallen betreft, teneinde langetermijneffecten te 
voorkomen, en verzoekt de Commissie normatieve wetgeving inzake duurzame chemie op 
te stellen;

5. erkent dat de integratie van de milieubeleidsmaatregelen in alle sectorale 
beleidsmaatregelen wenselijk is, waarbij een belangrijke rol wordt toegekend aan de 
lokale en regionale overheden, en onderstreept het belang van het verband tussen de 
specifieke lokale en regionale situatie en de strategieën die nodig zijn voor de uitvoering 
van genoemde beleidsmaatregelen.


