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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s prijatím obnovenej stratégie EÚ o trvalo udržateľnom 
rozvoji Európskou radou v júni 2006 pridala trvalo udržateľný rozvoj do svojho zoznamu 
kľúčových priorít týkajúcich sa životného prostredia a aby zodpovedajúco upravila ciele 
šiesteho environmentálneho akčného programu s cieľom zlepšiť kvalitu života všetkých 
občanov;

2. zdôrazňuje potrebu efektívneho a dôsledného uplatňovania legislatívy Spoločenstva v 
oblasti životného prostredia a odporúča, aby sa prijali opatrenia osobitnej pomoci pre 
regióny, ktoré majú ťažkosti s uplatňovaním tohto aspektu acquis Spoločenstva; 
povzbudzuje orgány členských štátov, aby vypracovali stratégie transpozície, s cieľom 
jasne určiť úlohy a zodpovednosti národných a regionálnych orgánov pri správnom 
transponovaní a vykonávaní právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného 
prostredia;

3. vyzýva na zintenzívnenie spolupráce v oblasti predchádzania katastrofám na úrovni 
Spoločenstva tak, ako sa navrhuje v šiestom EAP, a zdôrazňuje, že je nevyhnutný 
efektívny mechanizmus regionálnej a medziregionálnej spolupráce v oblasti 
predchádzania prírodným katastrofám, odozvy na ne a ich riadenia, ako aj vzájomná 
pomoc pri týchto katastrofách; podporuje Komisiu, aby zahrnula predchádzanie 
katastrofám ako jeden zo svojich cieľov pri riešení problému zmeny klímy;

4. zdôrazňuje zásadnú spojitosť medzi účinnou politikou životného prostredia a zvýšenou 
kvalitou života a dáva v tejto súvislosti do popredia význam regionálneho rozmeru pri 
uplatňovaní šiesteho EAP, najmä pri činnostiach týkajúcich sa zmierňovania dôsledkov 
zmeny klímy a prispôsobovania sa na ňu; zdôrazňuje význam kampaní na zvýšenie 
verejného povedomia o cieľoch šiesteho EAP a o postupe jeho uplatňovania;

5. zdôrazňuje potrebu lepšie koordinovaných sietí miestnych aktérov s cieľom šíriť najlepšie 
postupy v menej rozvinutých regiónoch; podporuje zlepšovanie cezhraničnej spolupráce v 
oblasti životného prostredia so štátmi a regiónmi, ktoré susedia s Európskou úniou, ako 
napríklad s regiónmi Čierneho a Baltského mora, ako aj so Stredomorím;

6. pripomína, že investície do inovatívnych technológií ohľaduplných voči životnému 
prostrediu sú prospešné z dlhodobého hľadiska, napriek možným krátkodobým vysokým 
nákladom, a zdôrazňuje potrebu, aby regióny podporovali podniky pri plnom využívaní 
takýchto investícií;

7. podnecuje členské štáty, aby optimálne využili nové investičné príležitosti, ktoré 
poskytujú štrukturálne fondy, a aby zaručili, že ich operačné programy prispejú k 
lepšiemu uplatňovaniu legislatívy Spoločenstva v oblasti životného prostredia a k 
dlhodobému cieľu trvalo udržateľného rozvoja v celej EÚ;
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8. vyzýva Komisiu, aby pomáhala vnútroštátnym a miestnym orgánom pri spoločnej snahe o 
trvalo udržateľné postupy obstarávania, a to prostredníctvom jasného rámca na uľahčenie 
definície merateľných cieľov a kritérií kvality.
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