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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atsaucoties uz Eiropadomes 2006. gada jūnija sanāksmē pieņemto atjaunoto 
ES ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, aicina Komisiju papildināt svarīgāko ar vides jomu 
saistīto prioritāšu sarakstu ar ilgtspējīgas attīstības prioritāti un attiecīgi pielāgot Sestās 
vides rīcības programmas (6. VRP) mērķus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti visiem 
iedzīvotājiem;

2. uzsver, ka nepieciešams efektīvi un precīzi īstenot Kopienas vides tiesību aktus, un iesaka 
pieņemt īpašus atbalsta pasākumus, lai palīdzētu reģioniem, kuri saskaras ar grūtībām šīs 
Kopienas acquis jomas īstenošanā; mudina dalībvalstu varas iestādes izstrādāt 
transponēšanas stratēģijas, kurās skaidri definēti valsts un reģionālo varas iestāžu 
uzdevumi un atbildība attiecībā uz Kopienas vides tiesību aktu pareizu transponēšanu un 
īstenošanu;

3. prasa izvērst Kopienas sadarbību katastrofu novēršanā, kā izklāstīts 6. VRP, un uzsver, ka 
nepieciešams efektīvs mehānisms reģionālai un pārreģionālai sadarbībai gan dabas 
katastrofu novēršanā, gan — šādu katastrofu gadījumā — seku novēršanā un vadības un 
sasvstarpējas palīdzības īstenošanā; mudina Komisiju, pievēršoties klimata pārmaiņu 
risināšanai, kā vienu no mērķiem paredzēt dabas katastrofu novēršanu;

4. uzsver, ka pastāv būtiska saistība starp efektīvu vides politiku un labāku dzīves kvalitāti, 
un šajā sakarībā vērš uzmanību uz reģionālā aspekta nozīmi 6. VRP īstenošanā, jo sevišķi 
veicot pasākumus, kas saistīti ar klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos šīm 
pārmaiņām; uzsver — lai palielinātu sabiedrības izpratni par 6. VRP mērķiem un 
programmas īstenošanas gaitu, liela nozīme ir attiecīgām kampaņām;

5. uzsver, ka nepieciešami labāk koordinēti vietējo dalībnieku sadarbības tīkli, lai īstenotu 
paraugprakses izplatīšanu mazāk attīstītos apvidos; atbalsta pārrobežu sadarbības 
veicināšanu vides jomā ar Eiropas Savienības kaimiņvalstīm un kaimiņreģioniem, 
piemēram, Melnās jūras, Baltijas jūras un Vidusjūras reģionu;

6. atgādina, ka ieguldījumu veikšana novatoriskās, videi draudzīgās tehnoloģijās ilgtermiņā 
būs visai izdevīga, kaut arī īstermiņā izmaksas, iespējams, būs augstas, un uzsver, ka 
reģioniem jāmudina uzņēmējsabiedrības visā pilnībā izmantot šādu ieguldījumu 
priekšrocības;

7. mudina dalībvalstis optimāli izmantot struktūrfondu piedāvātās jaunās ieguldījumu 
veikšanas iespējas un nodrošināt, lai dalībvalstu darbības programmas tiktu izmantotas 
Kopienas vides tiesību aktu īstenošanas uzlabošanai un ilgtermiņa mērķa — ilgtspējīgas 
attīstības visā Eiropas Savienībā — sasniegšanai;

8. aicina Komisiju palīdzēt valsts iestādēm un pašvaldībām iesaistīties kopīgās ilgtspējīga 
iepirkuma iniciatīvās, nodrošinot skaidru sistēmu, kas veicinātu salīdzināmu mērķu un 
kvalitātes kritēriju noteikšanu.
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