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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. v zvezi s sprejetjem prenovljene strategije trajnostnega razvoja Sveta junija 2006 poziva 
Komisijo, naj trajnostni razvoj vključi na seznam svojih poglavitnih okoljskih ciljev in naj 
v skladu z njim in da bi se državljanom izboljšala kakovost življenja, prilagodi cilje 
šestega okoljskega akcijskega načrta;

2. poudarja, da je treba okoljsko zakonodajo Skupnosti učinkovito izvajati in priporoča, naj 
se sprejmejo posebni spodbudni ukrepi v prid regijam, ki se spopadajo s težavami pri 
izvajanju tega področja pravnega reda Skupnosti; spodbuja organe držav članic, naj 
pripravijo strategijo za prenos, da bi se jasno določile vloge in odgovornosti nacionalnih 
in regionalnih organov pri pravilnem prenosu in izvajanju okoljske zakonodaje Skupnosti;

3. poziva k boljšemu sodelovanju na ravni Skupnosti pri preprečevanju katastrof, kot je 
poudarjeno v šestem okoljskem akcijskem načrtu, in poudarja, da je potreben učinkovit 
mehanizem za regionalno in medregionalno sodelovanje na področju preprečevanja 
katastrof, odzivanja in ukrepanja ter vzajemne pomoči; spodbuja Komisijo, naj vključi 
preprečevanje katastrof med svoje cilje, povezane s podnebnimi spremembami;

4. poudarja, da je pomembno povezati učinkovito okoljsko politiko in večjo kakovost 
življenja ter v zvezi s tem pomen regionalnih razsežnosti izvajanja šestega okoljskega 
akcijskega načrta, zlasti pri ukrepih za ublažitev podnebnih sprememb in za prilagajanje 
nanje; poudarja pomen kampanj za ozaveščanje javnosti glede ciljev šestega okoljskega 
akcijskega načrta in njegovega izvajanja;

5. poudarja, da je treba omrežja lokalnih akterjev bolj uskladiti, s čimer bi se najboljša 
praksa razširila na manj razvite regije; podpira promocijo čezmejnega okoljskega 
sodelovanja z državami in regijami, ki mejijo na Evropsko unijo, kot so območja ob 
Črnem in Baltskem morju ter Sredozemlju;

6. opozarja, da je vlaganje v inovativno in okolju prijazno tehnologijo dolgoročno zelo 
koristno, kljub morebitnim kratkoročno visokim stroškom, ter poudarja, da bi morale 
regije spodbujati družbe, naj v celoti izkoristijo prednosti teh naložb;

7. spodbuja države članice, naj kar najbolj izkoristijo nove možnosti za naložbe, ki jih 
ponujajo strukturni skladi, in naj zagotovijo, da bodo njihovi operacijski programi 
prispevali k izboljšanemu izvajanju okoljske politike Skupnosti in dolgoročnemu cilju 
trajnostnega razvoja po vsej EU;

8. poziva Komisijo, naj pomaga nacionalnim in lokalnim organom pri izvajanju postopka za 
skupna trajnostna javna naročila z zagotavljanjem jasnega okvira za lažjo opredelitev 
izmerljivih ciljev in meril kakovosti.  


	697411sl.doc

