
PA\697411HU.doc PE398.202v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Regionális Fejlesztési Bizottság

2007/2204(INI)

28.11.2007

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program félidős értékeléséről
(2007/2204(INI))

A vélemény előadója: Rumiana Jeleva



PE398.202v01-00 2/4 PA\697411HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\697411HU.doc 3/4 PE398.202v01-00

HU

JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. felhívja a Bizottságot, hivatkozással az EU felülvizsgált fenntartható fejlődési 
stratégiájának az Európai Tanács általi elfogadására, hogy valamennyi polgár 
életminőségének javítása érdekében vegye fel elsőrangú környezetvédelmi prioritásai 
közé a fenntartható fejlődést és ennek megfelelően dolgozza át/módosítsa a hatodik 
környezetvédelmi cselekvési program célkitűzéseit;

2. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a Közösség környezetvédelmi jogszabályait 
hatékonyan és pontosan végrehajtsák, és különleges támogató intézkedések elfogadását 
javasolja azon régiók megsegítése érdekében, amelyek nehézségekbe ütköznek a 
közösségi vívmányok e tekintetben történő végrehajtása során; ösztönzi a tagállamok 
hatóságait, hogy készítsenek átültetési stratégiákat a nemzeti és regionális hatóságoknak a 
közösségi környezetvédelmi jogszabályok helyes átültetésével és végrehajtásával 
kapcsolatos szerepének és kötelezettségeinek egyértelmű meghatározása érdekében;

3. a katasztrófa-megelőzés területén a hatodik környezetvédelmi cselekvési programban is 
vázolt fokozott közösségi szintű együttműködésre hív fel, és hangsúlyozza, hogy a 
katasztrófa-megelőzés, a reagálás és kezelés, illetve az ilyen katasztrófák esetén biztosított 
kölcsönös segítségnyújtás területén hatékony mechanizmusra van szükség a regionális és 
a régiók közötti együttműködés érdekében; ösztönzi a Bizottságot, hogy az 
éghajlatváltozás ügyének kezelésekor egyik célkitűzése a katasztrófa-megelőzés legyen;

4. hangsúlyozza az alapvető kapcsolatot a hatékony környezetvédelmi politika és az 
életszínvonal javulása között és e tekintetben hangsúlyozza a regionális dimenzió 
fontosságát a hatodik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtásában, különösen 
az éghajlatváltozás hatásait enyhítő és az ahhoz való alkalmazkodást elősegítő 
cselekvések terén; hangsúlyozza a hatodik környezetvédelmi cselekvési program és annak 
végrehajtási eljárása célkitűzéseinek tudatosítását ösztönző kampány fontosságát;

5. hangsúlyozza a helyi szereplők összehangoltabb hálózatainak szükségességét az 
energiahatékonyság terén bevált gyakorlatok kevésbé fejlett régiók számára történő 
továbbadása céljából; támogatja a határokon átnyúló környezetvédelmi együttműködés 
előmozdítását az Európai Unióval szomszédos országokban és régiókban, például a 
fekete-tengeri, a balti-tengeri és a mediterrán régióban;

6. emlékeztet arra, hogy az innovatív, környezetbarát technológiákba való befektetés a rövid 
távon esetleg magas költségek ellenére hosszú távon rendkívül kedvező, és hangsúlyozza 
annak szükségességét, hogy a régiók ösztönözzék a vállalatokat e befektetések teljes 
mértékű kihasználására;

7. ösztönzi a tagállamokat, hogy a strukturális alapok által nyújtott új befektetési 
lehetőségeket optimálisan használják ki, annak biztosítása érdekében, hogy a műveleti 
programok hozzájáruljanak a közösségi környezetvédelmi jogszabályok jobb 
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végrehajtásához és az EU-szerte megvalósított fenntartható fejlődés hosszú távú céljához;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a mérhető célkitűzések és minőségi feltételek 
meghatározásának elősegítésére irányuló világos keret biztosításával segítse a nemzeti és 
helyi hatóságokat abban, hogy közös fenntartható közbeszerzési eljárásba kezdhessenek;
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