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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică �i 
siguran�ă alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezolu�ie ce urmează a fi adoptată:

1. solicită Comisiei, în contextul adoptării unei noi Strategii de dezvoltare durabilă a UE de 
către Consiliul European din iunie 2006, să includă dezvoltarea durabilă pe lista 
priorităţilor de mediu de prim rang şi să adapteze obiectivele celui de-al şaselea Program 
de acţiune pentru mediu în consecinţă, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii tuturor 
cetăţenilor;

2. evidenţiază necesitatea aplicării eficiente şi exacte a legislaţiei comunitare din domeniul 
mediului şi recomandă adoptarea unor măsuri speciale de sprijinire a regiunilor care 
întâmpină dificultăţi în punerea în practică a acestui aspect al acquis-ului comunitar; 
încurajează autorităţile statelor membre să elaboreze strategii de transpunere pentru a 
defini cu claritate rolurile şi responsabilităţile autorităţilor naţionale şi regionale în 
transpunerea şi aplicarea corectă a legislaţiei comunitare din domeniul mediului;

3. solicită o cooperare mai susţinută la nivel comunitar în domeniul prevenirii dezastrelor, în 
conformitate cu cel de-al şaselea PAM, şi subliniază necesitatea unui mecanism eficient 
de cooperare regională şi interregională în domeniul acţiunilor de prevenire, intervenţie, 
gestionare şi asistenţă reciprocă în situaţii de dezastre naturale; încurajează Comisia să 
includă prevenirea dezastrelor printre obiectivele sale legate de chestiunea schimbărilor 
climatice;

4. subliniază că o politică eficientă în domeniul mediului este legată fundamental de 
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi, în acest context, pune în lumină importanţa dimensiunii 
regionale pentru implementarea celui de-al şaselea PAM, în special pentru acţiunile de 
atenuare a schimbărilor climatice şi de adaptare la acestea; subliniază importanţa 
campaniilor de sensibilizare a opiniei publice cu privire la obiectivele celui de-al şaselea 
PAM şi la procesul de implementare a acestuia;

5. accentuează necesitatea îmbunătăţirii coordonării reţelelor de actori locali pentru a 
răspândi cele mai bune practici în regiunile mai slab dezvoltate; susţine promovarea 
cooperării transfrontaliere în domeniul mediului cu ţările şi regiunile învecinate cu 
Uniunea Europeană, cum ar fi regiunea Mării Negre şi cea a Mării Baltice, precum şi 
spaţiul mediteranean;

6. reaminteşte că investiţiile în tehnologiile inovatoare, ecologice sunt extrem de benefice pe 
termen lung, în ciuda eventualelor costuri ridicate pe termen scurt şi subliniază necesitatea 
ca autorităţile regionale să încurajeze întreprinderile să profite din plin de pe urma unor 
astfel de investiţii;

7. încurajează statele membre să găsească cea mai bună utilizare a noilor posibilităţi de 
investiţii oferite de fondurile structurale şi să se asigure că programele lor operaţionale 
contribuie la o mai bună implementare a legislaţiei comunitare în domeniul mediului şi la 
realizarea obiectivului pe termen lung al dezvoltării durabile pe tot cuprinsul Uniunii 
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Europene;

8. solicită Comisiei să sprijine autorităţile naţionale şi locale în organizarea unor achiziţii 
publice comune cu respectarea principiului durabilităţii, punând la dispoziţie un cadru clar 
care să faciliteze definirea obiectivelor măsurabile şi a criteriilor de calitate.
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