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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. verzoekt de Commissie, gezien de vaststelling door de Europese Raad van juni 2006 van 
een herziene Strategie voor duurzame ontwikkeling voor de EU, aan de lijst van 
belangrijke milieuprioriteiten ‘duurzame ontwikkeling’ toe te voegen en de doelstellingen 
van het Zesde Milieuactieprogramma dienovereenkomstig aan te passen, teneinde de 
kwaliteit van leven van alle burgers te verbeteren;

2. benadrukt de noodzaak van een effectieve en correcte uitvoering van communautaire 
milieuwetgeving en doet de aanbeveling om voor regio’s die problemen ondervinden bij 
de uitvoering van dit onderdeel van het acquis communautaire, speciale ondersteunende 
maatregelen vast te stellen; moedigt de autoriteiten van de lidstaten aan 
omzettingsstrategieën te formuleren die duidelijk aangeven wat bij de omzetting en 
uitvoering van communautaire milieuwetgeving de functies en taken van de nationale en 
regionale autoriteiten zijn, zodat omzetting en uitvoering op een correcte wijze gebeuren;

3. roept op tot meer samenwerking op Gemeenschapsniveau op het gebied van 
rampenpreventie, zoals beschreven in het Zesde Milieuactieprogramma, en onderstreept 
de noodzaak van een effectief mechanisme voor regionale en interregionale 
samenwerking bij de preventie van, hulpverlening bij en voorbereiding op een natuurramp 
alsook het verlenen van wederzijdse bijstand wanneer zich een dergelijke ramp voordoet; 
moedigt de Commissie aan om rampenpreventie tot een van de doelstellingen bij de 
aanpak van klimaatverandering te maken;

4. wijst met nadruk op de fundamentele relatie die bestaat tussen een efficiënt milieubeleid 
en een betere kwaliteit van leven en onderstreept in dit verband het belang van de 
regionale dimensie bij de uitvoering van het Zesde Milieuactieprogramma, vooral bij 
acties gericht op het mitigeren van de gevolgen van klimaatverandering en adaptatie aan 
klimaatverandering; benadrukt het belang van voorlichtingscampagnes om het grote 
publiek bewust te maken van de doelstellingen van het Zesde Milieuactieprogramma en 
de uitvoering ervan;

5. benadrukt de noodzaak van beter gecoördineerde netwerken van lokale actoren voor het 
verspreiden van optimale werkwijzen aan regio’s met een ontwikkelingsachterstand; 
ondersteunt het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking op milieugebied met 
landen en regio’s die aan de Europese Unie grenzen, zoals de Zwartezee- en de 
Oostzeeregio alsook het Middellandsezeegebied;

6. brengt in herinnering dat investeren in innovatieve, milieuvriendelijke technologieën op 
de korte termijn weliswaar hoge kosten met zich mee kan brengen, maar op de lange 
termijn veel vruchten afwerpt, en benadrukt dat het noodzakelijk is dat regio's 
ondernemingen aansporen zulke investeringen optimaal te benutten;

7. moedigt de lidstaten aan de nieuwe investeringskansen die door de financiële bijstand uit 
hoofde van de Structuurfondsen wordt geboden, optimaal te benutten, en ervoor te zorgen 
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dat hun operationele programma’s bijdragen aan een betere uitvoering van communautaire 
milieuwetgeving en aan het bereiken van het langetermijndoel van duurzame 
ontwikkeling in de hele EU;

8. verzoekt de Commissie nationale en lokale autoriteiten te helpen om gezamenlijk, 
duurzaam in te kopen, door een helder kader te verschaffen dat het gemakkelijker maakt 
om meetbare doelstellingen en kwaliteitscriteria te formuleren.
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