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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că este necesară corelarea politicilor privind mediul, sănătatea și amenajarea 
teritoriului și îmbunătățirea cooperării între regiuni și la nivel transfrontalier, în vederea 
unei dezvoltări echilibrate între zonele urbane și periurbane, între zonele forestiere și 
rurale; consideră că sunt benefice măsurile care permit evitarea schimbării destinației 
terenurilor, în special în vederea producției de biocombustibili;

2. consideră că sunt deosebit de importante îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
naționale, locale și regionale și încurajarea parteneriatelor publice-private pentru o mai 
bună punere în aplicare a acquis-ului comunitar privind gestionarea deșeurilor; subliniază 
necesitatea unei colaborări strânse cu universitățile și cercetătorii în vederea conceperii 
rapide de tehnologii inovatoare care permit reciclarea deșeurilor;

3. încurajează găsirea unui echilibru echitabil între necesitatea de a combate schimbările 
climatice și cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu, astfel încât Uniunea 
Europeană să își poată realiza obiectivele sale și pentru a evita costurile suplimentare;
subliniază în plus necesitatea de a realiza campanii de informare, de sensibilizare și de 
schimb de bune practici la toate nivelurile;

4. consideră necesară îmbunătățirea cooperării între regiuni, precum și la nivel 
transfrontalier, în special a cooperării cu țările terțe, în domeniul prevenirii poluării 
accidentale majore, cu scopul de a evita efectele pe termen lung; solicită Comisiei să 
prevadă elaborarea de acte normative referitoare la chimia durabilă;

5. recunoaște necesitatea de a garanta integrarea politicilor de mediu în toate politicile 
sectoriale, un rol semnificativ revenind autorităților locale și regionale; subliniază 
importanța corelării particularităților locale și regionale cu strategiile necesare pentru 
punerea în aplicare a acestor politici.


