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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je treba za uravnotežen razvoj mestnih in primestnih ter gozdnih in podeželskih 
območij povezati okoljsko in zdravstveno politiko ter politiko prostorskega načrtovanja 
ter izboljšati sodelovanje med regijami in na čezmejni ravni; verjame v koristnost 
ukrepov, ki pripomorejo k preprečevanju spremembe namembnosti zemljišč, zlasti z 
namenom proizvodnje biogoriv; 

2. meni, da je za boljše izvajanje pravnega reda EU v zvezi z ravnanjem z odpadki posebej 
pomembno izboljšati sodelovanje med nacionalnimi, lokalnimi in regionalnimi organi ter 
spodbujati javno-zasebna partnerstva; poudarja potrebo po tesnem sodelovanju z 
univerzami in raziskovalci za čimprejšnjo zasnovo inovativnih tehnologij za recikliranje 
odpadkov;

3. priporoča, da se vzpostavi pravično ravnovesje med potrebo po boju proti podnebnim 
spremembam in sedmim okoljskim akcijskim programom, da bo lahko Evropska unija 
uresničila svoje cilje in da se bodo preprečili dodatni stroški; obenem poudarja, da je treba 
na vseh ravneh organizirati kampanje za obveščanje, večjo osveščenost in izmenjavo 
zgledov dobre prakse; 

4. meni, da je treba za preprečitev dolgoročnih posledic večjega onesnaženja v primeru 
nesreč izboljšati sodelovanje na področju preprečevanja takšnih onesnaženj med regijami 
in na čezmejni ravni, zlasti v sodelovanju s tretjimi državami; poziva Komisijo, naj 
predvidi pripravo zakonodajnih aktov o trajnostni kemiji;

5. priznava, da je treba zagotoviti vključevanje okoljskih politik v vse sektorske politike, pri 
čemer imajo pomembno vlogo lokalni in regionalni organi; poudarja pomen povezave 
med lokalnimi in regionalnimi posebnostmi ter strategijami, ki so potrebne za izvajanje 
teh politik.


