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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. ocenia jako konieczne powiązanie strategii politycznych dotyczących ochrony 
środowiska, opieki zdrowotnej i planowania przestrzennego oraz poprawę współpracy 
między regionami i współpracy transgranicznej w celu zapewnienia równowagi w ramach 
rozwoju obszarów miejskich i podmiejskich, leśnych i wiejskich; ocenia jako korzystne 
środki umożliwiające uniknięcie zmiany sposobu użytkowania gruntów, zwłaszcza w celu 
produkcji paliw ekologicznych;

2. uznaje za szczególnie ważne poprawę współpracy między organami krajowymi, 
lokalnymi i regionalnymi oraz wspieranie partnerstw publiczno-prywatnych w celu 
skuteczniejszego wdrażania wspólnotowego dorobku prawnego dotyczącego 
gospodarowania odpadami; podkreśla konieczność ścisłej współpracy z uczelniami i 
badaczami w celu szybkiego opracowania innowacyjnych technologii umożliwiających 
recykling odpadów;

3. zaleca znalezienie właściwej równowagi między koniecznością przeciwdziałania zmianie 
klimatu a siódmym programem działań w zakresie środowiska, aby było możliwe 
osiągnięcie celów Unii Europejskiej i uniknięcie dodatkowych kosztów; podkreśla 
ponadto konieczność prowadzenia kampanii informacyjnych, kampanii w zakresie 
podnoszenia poziomu świadomości i wymiany dobrych praktyk na wszystkich szczeblach;

4. uważa za konieczną poprawę współpracy między regionami i na szczeblu 
transgranicznym – zwłaszcza w porozumieniu z państwami trzecimi – w dziedzinie 
zapobiegania przypadkowemu zanieczyszczeniu na dużą skalę, w celu uniknięcia skutków 
długoterminowych; wzywa Komisję do rozważenia opracowania aktów normatywnych w 
sprawie zielonej chemii;

5. stwierdza, że należy zapewnić włączenie polityki ochrony środowiska do wszystkich 
obszarów polityki sektorowej, przy czym znaczącą rolę powinny odgrywać władze 
lokalne i regionalne; podkreśla wagę dostosowania strategii koniecznych do wdrożenia tej 
polityki do specyfiki lokalnej i regionalnej.


