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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina Komisiją, atsižvelgiant į tai, kad 2006 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba 
patvirtino atnaujintą ES tvaraus vystymosi strategiją, įtraukti tvarų vystymąsi į savo 
aplinkosaugos prioritetų sąrašą ir atitinkamai pritaikyti šeštosios Bendrijos aplinkosaugos 
veiksmų programos tikslus siekiant pagerinti visų piliečių gyvenimo kokybę;

2. pabrėžia, kad reikia veiksmingai ir tiksliai įgyvendinti Bendrijos aplinkosaugos teisės 
aktus, ir rekomenduoja patvirtinti specialias paramos priemones regionams, kuriems 
sunku įgyvendinti šį Bendrijos acquis aspektą; ragina valstybių narių institucijas parengti 
perkėlimo strategijas ir jose aiškiai apibrėžti valstybių ir regioninio lygmens institucijų 
pareigas tinkamai perkeliant ir įgyvendinant Bendrijos aplinkosaugos teisės aktus;

3. ragina, kaip apibrėžta šeštojoje Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programoje, Bendrijos 
lygmeniu glaudžiau bendradarbiauti nelaimių prevencijos srityje ir pabrėžia, kad reikia 
veiksmingo regioninio ir tarpregioninio bendradarbiavimo gaivalinių nelaimių srityje bei 
reagavimo, valdymo ir abipusės pagalbos priemonių joms įvykus; ragina Komisiją 
sprendžiant klimato kaitos klausimą nelaimių prevenciją įtraukti kaip vieną tikslų;

4. pabrėžia, kad veiksminga aplinkosaugos politika neatskiriamai susijusi su geresne 
gyvenimo kokybe, ir šiuo atžvilgiu pabrėžia, koks svarbus regioninis aspektas 
įgyvendinant šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą, ypač vykdant klimato 
kaitos mažinimo ir prisitaikymo prie jos priemones; pabrėžia, kad svarbu rengti 
kampanijas, kuriomis visuomenė būtų informuojama apie šeštosios Bendrijos 
aplinkosaugos veiksmų programos tikslus ir jos įgyvendinimo procesą;

5. pabrėžia, kad reikia geriau koordinuoti vietos subjektų tinklus, kad būtų galima mažiau 
išsivysčiusiems regionams skleisti gerąją patirtį; pritaria, kad reikia skatinti aplinkosaugos 
srityje tarpvalstybiniu lygmeniu bendradarbiauti su šalimis ir regionais, turinčiais su 
Europos Sąjunga bendrą sieną, pvz., Juodosios jūros, Baltijos jūros ir Viduržemio jūros 
regionais;

6. primena, kad investicijos į naujoviškas, aplinkai palankias technologijas, nepaisant galimų 
didelių trumpalaikių išlaidų, ilgu laikotarpiu bus labai naudingos, ir pabrėžia, kad regionai 
turi skatinti įmones iki galo pasinaudoti šiomis investavimo galimybėmis;

7. ragina valstybes nares tinkamai pasinaudoti naujomis struktūrinių fondų teikiamomis 
investavimo galimybėmis ir užtikrinti, kad vykdant jų veiklos programas būtų galima 
geriau įgyvendinti Bendrijos aplinkosaugos teisės aktus ir būtų lengviau siekti ilgalaikio 
tikslo – ES masto tvaraus vystymosi;

8. ragina Komisiją padėti valstybių lygmens ir vietos institucijoms vykdyti bendrus tvarius 
pirkimus numatant aiškią sistemą, kurioje būtų lengviau nustatyti apskaičiuojamus tikslus 
ir kokybės kriterijus.
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