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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. Във връзка с приемането през м. юни 2006 г. от Европейския съвет на обновена 
стратегия за устойчиво развитие на ЕС, призовава Комисията да добави 
устойчивото развитие към своя списък с основни приоритети в областта на околната 
среда и да пригоди по подходящ начин целите на Шестата програма за действие в 
областта на околната среда, с цел подобряване на качеството на живот на всички 
граждани;

2. Подчертава необходимостта от ефективно и прецизно прилагане на 
законодателството на Общността в областта на околната среда и препоръчва да се 
вземат специални мерки за подпомагане в полза на регионите, които се сблъскват с 
трудности при прилагането на този аспект на достиженията на правото на 
Общността; насърчава органите на държавите-членки да изготвят стратегии за 
транспониране, с цел ясно определяне на ролята и отговорностите на националните 
и регионални органи за правилно транспониране и прилагане на законодателството 
на Общността в областта на околната среда;

3. Призовава за засилено сътрудничество на равнище на Общността в областта на 
предотвратяването на бедствия, както това е изложено в Шестото споразумение за 
икономическо партньорство (СИП), и подчертава необходимостта от ефективен 
механизъм за регионално и междурегионално сътрудничество в областта на 
предотвратяването, реагирането и управлението на природни бедствия и взаимното 
подпомагане в случай на подобни бедствия; насърчава Комисията да включи 
предотвратяването на бедствия като една от своите цели при разглеждането на 
въпроса за промените на климата;

4. Подчертава основополагащата връзка между ефикасната политика в областта на 
околната среда и подобреното качество на живот, и в тази връзка подчертава 
значението на регионалното измерение при осъществяването на Шестата програма 
за действие на Общността, особено по отношение на дейности, засягащи 
намаляването на промените на климата и приспособяването към тях; подчертава 
значението на кампаниите за повишаване на осведомеността на обществото относно 
целите на Шестата програма за действие на Общността и процеса на нейното 
осъществяване;

5. Подчертава необходимостта от по-добре координирани мрежи от местни участници, 
с цел разпространяване на най-добри практики в по-малко развитите региони; 
подкрепя насърчаването на трансграничното сътрудничество в областта на околната 
среда със страни и региони, граничещи с Европейския съюз, като например 
регионите на Черно, Балтийско и Средиземно море;

6. Припомня, че инвестирането в новаторски, екологосъобразни технологии е много 
ползотворно в дългосрочен план, въпреки възможните краткосрочни високи 
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разходи, и подчертава необходимостта от това регионите да насърчават дружествата 
да се възползват в пълна степен от подобни инвестиции;

7. Насърчава държавите-членки да се възползват оптимално от новите възможности за 
инвестиции, предоставени от структурните фондове и да гарантират, че техните 
оперативни програми допринасят за по-добро прилагане на законодателството на 
Общността в областта на околната среда и дългосрочната цел за устойчиво развитие 
в целия ЕС;

8. Призовава Комисията да подпомага националните и местни органи при 
ангажирането им със съвместни устойчиви обществени поръчки чрез предоставяне 
на ясна рамка за улесняване на определянето на измерими цели и критерии за 
качество.
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