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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considera necessário correlacionar as políticas ambiental, de saúde e de ordenamento do 
território e melhorar a cooperação entre as regiões e a nível transfronteiriço para um 
desenvolvimento equilibrado entre as zonas urbanas e periurbanas e as zonas florestais e 
rurais; considera benéficas as medidas que permitam evitar a alteração da alocação das 
terras, tendo nomeadamente em vista a produção de combustíveis biocombustíveis;

2. Considera particularmente importante melhorar a cooperação entre as autoridades 
nacionais, locais e regionais e encorajar as parcerias público-privadas para uma melhor 
execução do acervo comunitário relativo à gestão dos resíduos; sublinha a necessidade de 
uma estreita colaboração com as universidades e os investigadores para a conceção rápida 
de tecnologias inovadoras que permitam a sua reciclagem;

3. Recomenda que se procure um equilíbrio equitativo entre a necessidade de combater as 
alterações climáticas e o Sétimo Programa de Ação em matéria de Ambiente, a fim de que 
a União Europeia possa alcançar aos seus objetivos e para evitar custos suplementares;
sublinha, além disso, a necessidade de realizar campanhas de informação, sensibilização e 
intercâmbio de boas práticas a todos os níveis;

4. Considera necessário melhorar a cooperação entre regiões, bem como a nível 
transfronteiriço, nomeadamente em cooperação com países terceiros, no domínio da 
prevenção da poluição acidental de grande intensidade, a fim de evitar os seus efeitos a 
longo prazo; solicita à Comissão que preveja a elaboração de atos normativos sobre a 
química sustentável;

5. Reconhece que é conveniente garantir a integração das políticas ambientais em todas as 
políticas setoriais, cabendo, neste domínio, um papel significativo às autoridades locais e 
regionais; salienta a importância da correlação entre as especificidades locais e regionais e 
as estratégias necessárias para a execução destas políticas.


