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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att skapa kopplingar mellan politik rörande 
miljö, hälsa och fysisk planering och att förbättra samarbetet mellan regionerna och över 
nationsgränserna för en balanserad utveckling mellan stadsområden och stadsnära 
områden, skogsområden och landsbygdsområden. Parlamentet anser att det är bra med 
åtgärder mot förändrad markanvändning, särskilt med tanke på framställning av 
miljövänliga bränslen.

2. Europaparlamentet anser att det är särskilt viktigt att förbättra samarbetet mellan 
nationella, lokala och regionala myndigheter och att främja offentlig-privata partnerskap 
för ett bättre genomförande av gemenskapens regelverk om avfallshantering. Parlamentet 
understryker behovet av ett nära samarbete med universitet och forskare för snabb 
utveckling av innovativ teknik som möjliggör återvinning av avfall.

3. Europaparlamentet rekommenderar att man hittar en rättvis balans mellan behovet av att 
bekämpa klimatförändringarna och det sjunde miljöhandlingsprogrammet så att 
Europeiska unionen kan uppnå sina mål och för att undvika ytterligare kostnader.
Parlamentet understryker dessutom behovet av att genomföra informationskampanjer, 
kampanjer för att öka medvetenheten och kampanjer för utbyte av bästa praxis på samtliga 
nivåer.

4. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att förbättra samarbetet mellan regioner 
samt över nationsgränserna, särskilt i samarbete med tredjeländer, på området 
förhindrande av omfattande oavsiktlig förorening för att undvika långsiktiga 
konsekvenser. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram rättsakter om hållbar 
kemi.

5. Europaparlamentet är medvetet om att det bör garanteras att miljöpolitik integreras i all 
sektorspolitik; där har lokala och regionala myndigheter en avgörande roll. Parlamentet 
understryker vikten av kopplingen mellan lokala och regionala särdrag och de strategier 
som krävs för att genomföra denna politik.


