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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca się do Komisji, w związku z przyjęciem przez Radę Europejską z czerwca 2006 r. 
odnowionej strategii UE na rzecz trwałego rozwoju, o wpisanie trwałego rozwoju na listę
kluczowych priorytetów w zakresie środowiska naturalnego oraz odpowiednie 
dostosowanie celów szóstego programu działań w zakresie środowiska naturalnego 
(6. EAP) w perspektywie poprawy jakości życia wszystkich obywateli;

2. podkreśla potrzebę skutecznego i dokładnego wdrażania prawodawstwa Wspólnoty 
w zakresie środowiska naturalnego i zaleca przyjęcie szczególnych środków pomocowych 
na rzecz regionów napotykających trudności we wdrażaniu tego aspektu dorobku 
wspólnotowego; zachęca władze państw członkowskich do opracowania strategii 
transpozycji w celu jasnego określenia ról i obowiązków władz krajowych i regionalnych 
w prawidłowym transponowaniu i wdrażaniu prawa Wspólnoty w zakresie środowiska 
naturalnego;

3. zwraca się o wzmożoną współpracę na szczeblu Wspólnoty w dziedzinie zapobiegania 
klęskom, jak przedstawiono w 6. EAP, i podkreśla potrzebę skutecznego mechanizmu 
współpracy regionalnej i międzyregionalnej w dziedzinie zapobiegania klęskom 
żywiołowym, reagowania na nie i zarządzania nimi oraz wzajemnej pomocy na wypadek 
takich klęsk; zachęca Komisję, aby podejmując zagadnienie zmian klimatycznych uznała 
zapobieganie klęskom za jeden ze swoich celów;

4. podkreśla podstawowy związek skutecznej polityki w zakresie środowiska naturalnego 
z poprawą jakości życia i kładzie wobec tego nacisk na znaczenie wymiaru regionalnego 
dla wdrażania 6. EAP, zwłaszcza dla działań dotyczących łagodzenia zmian klimatu 
i dostosowywania się do nich; podkreśla znaczenie kampanii podnoszących społeczną 
świadomość na temat celów 6. EAP i procesu jego wdrażania;

5. podkreśla konieczność lepszej koordynacji sieci podmiotów lokalnych w celu 
rozpowszechniania najlepszych wzorców w słabiej rozwiniętych regionach; popiera 
promowanie współpracy transgranicznej w zakresie środowiska naturalnego z krajami 
i regionami sąsiadującymi z Unią Europejską, takimi jak regiony Morza Czarnego 
i Bałtyckiego, a także Śródziemnego;

6. przypomina, że inwestowanie w innowacyjne technologie przyjazne dla środowiska 
naturalnego jest, pomimo wysokich kosztów krótkoterminowych, bardzo korzystne 
w długiej perspektywie, i podkreśla potrzebę, aby regiony zachęcały przedsiębiorstwa do 
pełnego korzystania z takich inwestycji;

7. zachęca państwa członkowskie do optymalnego wykorzystania nowych możliwości 
inwestycyjnych powstałych dzięki funduszom strukturalnym oraz do zapewnienia, że ich 
programy działań przyczyniają się do lepszego wdrażania prawodawstwa Wspólnoty 
w zakresie środowiska naturalnego oraz do długoterminowego celu trwałego rozwoju 
w całej UE;
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8. wzywa Komisję, aby pomogła władzom lokalnym w przystępowaniu do wspólnych 
zamówień ekologicznych, zapewniając jasne ramy ułatwiające definiowanie wymiernych 
celów i kryteriów jakości.
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