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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. považuje za potrebné prepojiť politiky v oblasti životného prostredia, zdravia a územného 
plánovania a zlepšiť spoluprácu medzi regiónmi a na cezhraničnej úrovni v záujme 
dosiahnutia vyváženého rozvoja medzi mestskými, prímestskými, lesnými a vidieckymi 
oblasťami; za prínosné považuje opatrenia, vďaka ktorým sa možno vyhnúť zmene 
určenia pôdy, a to najmä pokiaľ ide o výrobu ekopalív;

2. považuje za mimoriadne dôležité zlepšiť spoluprácu medzi celoštátnymi, miestnymi 
a regionálnymi orgánmi a podporiť verejno-súkromné partnerstvá v záujme lepšieho 
vykonávania acquis communautaire týkajúceho sa nakladania s odpadom; zdôrazňuje 
potrebu úzkej spolupráce s univerzitami a výskumnými pracovníkmi v snahe rýchlo 
vyvinúť inovatívne technológie umožňujúce recykláciu odpadu;

3. odporúča nájsť nestrannú rovnováhu medzi potrebou bojovať proti zmene klímy 
a 7. akčným programom v oblasti životného prostredia, aby Európska únia mohla 
dosiahnuť svoje ciele a vyhla sa dodatočným nákladom; okrem toho zdôrazňuje potrebu 
viesť informačné a vzdelávacie kampane, ako aj kampane zamerané na výmenu 
osvedčených postupov na všetkých úrovniach;

4. považuje za nevyhnutné zlepšiť spoluprácu medzi regiónmi, ako aj na cezhraničnej 
úrovni, a to najmä pokiaľ ide o spoluprácu s tretími krajinami v oblasti prevencie 
rozsiahleho náhodného znečistenia s cieľom vyhnúť sa dlhodobým následkom; žiada 
Komisiu, aby naplánovala vypracovanie normatívnych aktov o trvalo udržateľnej chémii;

5. uznáva, že treba zaručiť začlenenie politík v oblasti životného prostredia do všetkých 
odvetvových politík, pričom významnú úlohu by mali zohrávať miestne a regionálne 
orgány; zdôrazňuje význam prepojenia medzi miestnymi a regionálnymi špecifikami 
a stratégiami nevyhnutnými na realizáciu týchto politík.


