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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá Komisi, aby v souvislosti se skutečností, že v červnu 2006 přijala Evropská rada 
obnovenou strategii EU pro udržitelný rozvoj, a s cílem zlepšit kvalitu života všech 
občanů zařadila udržitelný rozvoj na svůj seznam klíčových priorit pro životní prostředí 
a aby odpovídajícím způsobem upravila cíle šestého akčního programu pro životní 
prostředí;

2. zdůrazňuje, že právní předpisy Společenství v oblasti životního prostředí je třeba provádět 
účinně a přesně, a doporučuje přijmout zvláštní podpůrná opatření ve prospěch regionů, 
které se při provádění tohoto druhu acquis communautaire potýkají s obtížemi; vybízí 
orgány členských států, aby vypracovaly prováděcí strategie, které by přispěly k jasnému 
stanovení rolí a rozsahu odpovědností celostátních a regionálních orgánů při správném 
provádění a uplatňování právních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí;

3. vyzývá k větší spolupráci v předcházení přírodním katastrofám, která by probíhala na 
úrovni Společenství, jak je uvedeno v šestém akčním programu pro životní prostředí, 
a zdůrazňuje, že pro případ takových katastrof je nutný účinný mechanismus regionální 
a meziregionální spolupráce v oblasti předcházení přírodním katastrofám, reakcí na tyto 
katastrofy a jejich zvládání, jakož i v oblasti vzájemné pomoci; vybízí Komisi, aby při 
řešení otázky klimatických změn zahrnula mezi své cíle předcházení přírodním 
katastrofám;

4. podtrhuje zásadní spojitost mezi účinnou politikou životního prostředí a lepší kvalitou 
života a v této souvislosti zdůrazňuje význam regionálního rozměru při provádění šestého 
EAP, a to zejména při provádění opatření souvisejících se zmírněním dopadů změn 
klimatu a s přizpůsobením se těmto změnám; zdůrazňuje význam kampaní určených 
ke zvýšení povědomí veřejnosti o cílech šestého EAP a o procesu jeho realizace;

5. zdůrazňuje, že za účelem šíření osvědčených postupů do méně rozvinutých regionů jsou 
zapotřebí koordinovanější sítě místních aktérů; podporuje prosazování přeshraniční 
spolupráce, která by v oblasti životního prostředí probíhala mezi zeměmi a regiony 
sousedícími s Evropskou unií, jako jsou regiony u Černého, Baltského a Středozemního 
moře;

6. připomíná, že navzdory případným vysokým krátkodobým nákladům jsou investice 
do inovativních a ekologických technologií dlouhodobě velmi prospěšné, a zdůrazňuje, že 
regiony musí podniky a společnosti vybízet, aby tyto investice plně využívaly;

7. vyzývá členské státy, aby co nejlépe využily nových investičních příležitostí, které jim 
přináší strukturální fondy, a aby zajistily, že jejich operační programy budou přispívat 
k lepšímu provádění právních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí 
a k plnění dlouhodobého cíle, který spočívá v zajištění udržitelného rozvoje v celé EU;

8. vyzývá Komisi, aby poskytnutím jasného rámce, který by umožnil stanovení měřitelných 
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cílů a kvalitativních kritérií, pomohla celostátním a místním orgánům uzavírat společné 
veřejné zakázky, jež by byly v souladu s udržitelným rozvojem.
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