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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. kehottaa komissiota Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2006 hyväksymän uudistetun 
kestävän kehityksen strategian mukaisesti lisäämään kestävän kehityksen ympäristöalan 
tärkeimpiin ensisijaisiin tavoitteisiinsa ja mukauttamaan kuudennen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman tavoitteita asianmukaisesti kaikkien kansalaisten elämänlaadun 
parantamiseksi;

2. korostaa yhteisön ympäristölainsäädännön tehokkaan ja täsmällisen täytäntöönpanon 
tarvetta ja suosittelee eritysten tukitoimenpiteiden käyttöönottoa alueilla, joilla on 
vaikeuksia kyseisen yhteisön säännöstön osan täytäntöönpanossa; kannustaa 
jäsenvaltioiden viranomaisia laatimaan strategioita lainsäädännön saattamiseksi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, jotta voidaan selkeästi määrittää kansallisten ja alueellisten 
viranomaisten tehtävät ja vastuualat yhteisön ympäristölainsäädännön saattamisessa 
osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä sen täytäntöönpanossa asianmukaisella tavalla;

3. kehottaa tehostamaan yhteisön tason yhteistyötä katastrofien estämisen alalla kuudennen 
ympäristöä koskevan toimintaohjelman mukaisesti ja korostaa tehokkaan alueellisen ja 
alueiden välisen yhteistyöjärjestelmän tarvetta luonnonkatastrofien estämisen, niihin 
reagoimisen ja niiden hallinnan sekä katastrofin sattuessa molemminpuolisen avunannon 
alalla; kannustaa komissiota lisäämään katastrofien estämisen tavoitteisiinsa 
ilmastonmuutoskysymyksen käsittelyn yhteydessä;

4. korostaa olennaista yhteyttä tehokkaan ympäristöpolitiikan ja paremman elämänlaadun 
välillä ja painottaa tässä yhteydessä alueellisen ulottuvuuden tärkeyttä kuudennen 
ympäristöä koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanossa, erityisesti ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen tähtäävien toimenpiteiden yhteydessä; korostaa 
kampanjoinnin tärkeyttä kansalaisten tietämyksen lisäämiseksi kuudennen ympäristöä 
koskevan toimintaohjelman tavoitteista sekä täytäntöönpanoprosessista;

5. korostaa tarvetta koordinoida paikallisten toimijoiden verkostoja paremmin parhaiden 
käytäntöjen levittämiseksi vähemmän kehittyneille alueille; tukee ympäristöalan 
rajatylittävän yhteistyön edistämistä Euroopan unionin naapurimaiden ja -alueiden kanssa, 
esimerkiksi Mustanmeren ja Itämeren sekä Välimeren alueilla;

6. muistuttaa, että innovatiivisiin ympäristöystävällisiin teknologioihin sijoittaminen on 
erittäin hyödyllistä pitkällä aikavälillä huolimatta mahdollisista korkeista kustannuksista 
lyhyellä aikavälillä, ja painottaa tarvetta kannustaa alueiden yrityksiä hyödyntämään 
kyseisiä sijoituksia mahdollisimman paljon;

7. kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti rakennerahaston 
tarjoamia uusia sijoitusmahdollisuuksia ja varmistamaan, että niiden toimenpideohjelmien 
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avulla parannetaan yhteisön ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa ja EU:n laajuisen 
kestävän kehityksen pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi;

8. kehottaa komissiota tukemaan kansallisten ja paikallisten viranomaisten osallistumista 
yhteisiin kestäviin hankkeisiin tarjoamalla selkeät toimintapuitteet, jotka helpottavat 
mitattavissa olevien tavoitteiden ja laatukriteereiden määrittelemistä.
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