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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer under henvisning til Det Europæiske Råds vedtagelse i juni 2006 af EU's 
fornyede strategi for bæredygtig udvikling Kommissionen til at tilføje bæredygtig 
udvikling til sin liste over vigtige miljømæssige prioriteter og tilpasse målene i det sjette 
miljøhandlingsprogram i overensstemmelse hermed med henblik på at øge borgernes 
livskvalitet;

2. understreger behovet for en effektiv og korrekt gennemførelse af Fællesskabets 
miljølovgivning og henstiller, at der vedtages særlige støtteforanstaltninger til gavn for 
regioner, der har vanskeligt ved at gennemføre dette aspekt af fællesskabsretten; 
tilskynder medlemsstaternes myndigheder til at udarbejde nationale 
gennemførelsesstrategier for klart at definere de nationale og regionale myndigheders 
rolle og ansvar i forbindelse med korrekt gennemførelse af Fællesskabets miljølovgivning 
i den nationale ret;

3. kræver øget samarbejde på fællesskabsplan med hensyn til forebyggelse af katastrofer, jf. 
det sjette miljøhandlingsprogram, og understreger behovet for en effektiv mekanisme for 
regionalt og interregionalt samarbejde om forebyggelse af naturkatastrofer og om 
beredskab, styring og gensidig støtte i forbindelse med sådanne katastrofer; tilskynder 
Kommissionen til at gøre katastrofeforebyggelse til et af sine mål som led i bekæmpelsen 
af klimaændringerne;

4. understreger den grundlæggende sammenhæng mellem en effektiv miljøpolitik og 
forbedret livskvalitet og understreger i denne forbindelse vigtigheden af den regionale 
dimension af gennemførelsen af det sjette miljøhandlingsprogram, navnlig med hensyn til 
aktioner vedrørende reducering af og tilpasning til klimaændringerne; understreger 
vigtigheden af kampagner for at oplyse borgerne om målene i det sjette 
miljøhandlingsprogram og processen for gennemførelse heraf;

5. understreger behovet for en bedre samordning af netværker af lokale aktører for at 
udbrede bedste praksis til mindre udviklede regioner; støtter fremme af 
grænseoverskridende miljøsamarbejde med lande og regioner, der grænser op til EU's 
medlemsstater såsom regionerne ved Sortehavet og Østersøen samt ved Middelhavet;

6. minder om, at investeringer i innovative og miljøvenlige teknologier er meget 
fordelagtigt på lang sigt til trods for de eventuelle høje omkostninger, det har på kort sigt, 
og understreger behovet for, at regioner tilskynder virksomheder til at drage fuld fordel af 
sådanne investeringer;

7. tilskynder medlemsstaterne til bedst muligt at udnytte de nye investeringsmuligheder, 
som strukturfondene giver, og sikre, at deres respektive handlingsprogrammer bidrager til 
at forbedre gennemførelsen af Fællesskabets miljølovgivning og det langsigtede mål for 
bæredygtig udvikling i hele EU;
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8. opfordrer Kommissionen til at hjælpe de nationale og lokale myndigheder til i fællesskab 
at gennemføre bæredygtige offentlige indkøb ved at skabe klare rammer for at lette
fastsættelsen af målelige mål og kvalitetskrav.
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