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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kutsub komisjoni üles, viidates 2006. aasta juunis Euroopa Ülemkogus vastu võetud ELi 
säästva arengu muudetud strateegiale, lisama säästev areng põhiliste keskkonnaalaste 
prioriteetide nimekirja ning kohandama vastavalt kuuenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi eesmärke, et parandada kõikide kodanike elukvaliteeti;

2. rõhutab vajadust ühenduse keskkonnaalaste õigusaktide tõhusa ja õige rakendamise järele 
ja soovitab spetsiaalsete toetusmeetmete võtmist nende piirkondade puhul, mis seisavad 
silmitsi raskustega ühenduse acquis’ selle aspekti rakendamisel; julgustab liikmesriikide 
ametiasutusi töötama välja ülevõtmisstrateegiaid, et määratleda selgelt riigiasutuste ja 
piirkondlike omavalitsuste roll ja vastutusalad ühenduse keskkonnaalaste õigusaktide 
õigel ülevõtmisel ning rakendamisel;

3. nõuab suurendatud koostööd ühenduse tasandil katastroofi ennetamise valdkonnas, nagu 
seda on rõhutatud kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis ning toob esile vajaduse 
piirkondliku ja piirkondadevahelise koostöö tõhusa mehhanismi järele looduskatastroofide 
ennetamise, nendele reageerimise, nende juhtimise ja neid puudutava vastastikuse abi 
valdkonnas; julgustab komisjoni hõlmama katastroofide ennetamist ühe oma eesmärgina 
kliimamuutuse-probleemi;

4. rõhutab põhiseost tõhusa keskkonnapoliitika ja parema elukvaliteedi vahel ning toob 
sellega seoses esile piirkondliku dimensiooni tähtsust kuuenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi rakendamisel, eriti tegevuses, mis puudutab kliimamuutuste mõju 
leevendamist ja nendega kohanemist; rõhutab avalikkuse teadlikkuse tõstmise 
kampaaniate tähtsust kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärkide ja selle 
rakendamisprotsessi kohta;

5. rõhutab vajadust kohalike osalejate paremini koordineeritud võrgustike järele parimate 
tavade levitamiseks vähemarenenud piirkondadesse; toetab piiriülese keskkonnaalase 
koostöö edendamist, mis toimub Euroopa Liidu naaberriikide ja piirkondadega, nagu 
näiteks Musta mere, Läänemere ja Vahemere piirkondadega; 

6. tuletab meelde, et investeerimine uuenduslikku keskkonnasõbralikku tehnoloogiasse on 
pikemas perspektiivis väga kasutoov, hoolimata võimalikest kõrgetest lühiajalistest 
kulutustest, ja rõhutab, et piirkonnad peaksid julgustama ettevõtteid niisuguseid 
investeeringuid täielikult ära kasutama;

7. julgustab liikmesriike kasutama optimaalselt uusi struktuurifondidega loodud 
investeerimisvõimalusi ning tagama, et nende tegevuskavad aitavad kaasa ühenduse 
keskkonnaalaste õigusaktide paremale rakendamisele ja kogu ELi säästva arengu 
pikaajalisele eesmärgile;

8. kutsub komisjoni üles abistama riigiasutusi ja kohalikke omavalitsusi säästvate 
ühishangete osas, tagades selge raamistiku, et lihtsustada mõõdetavate eesmärkide ja 
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kvaliteedikriteeriumide määratlust.
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