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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Convida a Comissão a, no seguimento da adopção pelo Conselho Europeu de Junho de 
2006 de uma nova estratégia de desenvolvimento sustentável da UE, acrescentar o 
desenvolvimento sustentável à sua lista de principais prioridades ambientais e a adaptar 
em conformidade os objectivos do Sexto Programa Comunitário de Acção no domínio do 
Ambiente a fim de melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos; 

2. Sublinha a necessidade de uma aplicação eficaz e minuciosa da legislação ambiental 
comunitária e recomenda a adopção de medidas de apoio especiais em benefício de 
regiões que enfrentam dificuldades na aplicação deste aspecto do acervo comunitário; 
incentiva as autoridades dos Estados-Membros a elaborar estratégias de transposição que 
definam claramente os papéis e as responsabilidades das autoridades nacionais e regionais 
tendo em vista a correcta transposição e execução do direito comunitário do ambiente; 

3. Apela a uma maior cooperação a nível comunitário no domínio da prevenção de 
catástrofes, em conformidade com o Sexto Programa Comunitário de Acção no domínio 
do Ambiente, e destaca a necessidade de um mecanismo eficaz de cooperação regional e 
interregional no domínio da prevenção de catástrofes naturais, bem como da reacção, 
gestão e assistência mútua em tais situações; incentiva a Comissão a incluir a prevenção 
de catástrofes entre os seus objectivos ao abordar o problema das alterações climáticas; 

4. Sublinha a relação fundamental que existe entre uma política ambiental eficaz e a 
melhoria da qualidade de vida e, neste contexto, destaca a importância da dimensão 
regional na aplicação do sexto PCA, especialmente em acções no domínio da adaptação às 
alterações climáticas e da sua mitigação; destaca a importância de campanhas de 
sensibilização da opinião pública sobre os objectivos do sexto PCA e respectivo processo 
de execução; 

5. Sublinha a necessidade de uma melhor coordenação das redes de actores locais a fim de 
divulgar as melhores práticas às regiões menos desenvolvidas; apoia a promoção da
cooperação ambiental transfronteiriça com os países e regiões limítrofes da União 
Europeia, como as regiões do Mar Negro e do Mar Báltico, bem como do Mediterrâneo; 

6. Recorda que o investimento em tecnologias inovadoras e respeitadoras do ambiente é 
muito benéfico a longo prazo, apesar de os custos a curto prazo serem potencialmente 
elevados, e sublinha a necessidade de as regiões incentivarem as empresas a aproveitar ao 
máximo tais investimentos; 

7. Incentiva os Estados-Membros a optimizar o aproveitamento das novas oportunidades de 
investimento oferecidas pelos Fundos Estruturais e a garantir que os seus programas 
operacionais contribuam para uma melhor aplicação de legislação ambiental comunitária e 
o objectivo a longo prazo do desenvolvimento sustentável em toda a UE; 
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8. Convida a Comissão a apoiar as autoridades nacionais e locais no lançamento de 
procedimentos conjuntos de adjudicação de empreitadas sustentáveis, propondo um 
quadro claro que facilite a definição de objectivos mensuráveis e critérios de qualidade.
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