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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Med hänvisning till att Europeiska rådet i juni 2006 antog EU:s förnyade strategi för 
hållbar utveckling uppmanar Europaparlamentet kommissionen att lägga till en hållbar 
utveckling på sin förteckning över främsta miljöprioriteringar och anpassa målen för sjätte 
miljöhandlingsprogrammet i enlighet därmed, i syfte att förbättra alla medborgares 
livskvalitet.

2. Europaparlamentet betonar behovet av att gemenskapens miljölagstiftning genomförs 
effektivt och korrekt och rekommenderar att särskilda stödåtgärder bör antas till förmån 
för regioner som har svårigheter att genomföra denna aspekt av gemenskapens regelverk. 
Parlamentet uppmuntrar medlemsstaternas myndigheter att utarbeta nationella 
genomförandestrategier för att klart slå fast de nationella och regionala myndigheternas 
roller och ansvar när det gäller att införliva och genomföra gemenskapens 
miljölagstiftning korrekt.

3. Europaparlamentet efterlyser ökat samarbete i gemenskapen när det gäller 
katastrofförebyggande åtgärder i enlighet med sjätte miljöhandlingsprogrammet. 
Parlamentet betonar behovet av en effektiv mekanism för regionalt och interregionalt 
samarbete i syfte att förebygga, åtgärda och hantera naturkatastrofer, liksom för
ömsesidigt bistånd vid sådana katastrofer. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta med 
katastrofförebyggande som ett av målen i sin kamp mot klimatförändringar.

4. Europaparlamentet betonar det grundläggande sambandet mellan en effektiv miljöpolitik 
och bättre livskvalitet och betonar i detta sammanhang betydelsen av den regionala 
dimensionen då sjätte miljöhandlingsprogrammet genomförs, särskilt i åtgärder som avser 
minskning av och anpassning till klimatförändringar. Parlamentet betonar betydelsen av 
kampanjer för att göra allmänheten medveten om målen med sjätte 
miljöhandlingsprogrammet och processen för genomförandet av detta program.

5. Europaparlamentet betonar behovet av bättre samordnade nätverk av lokala aktörer för att 
sprida de bästa metoderna till mindre utvecklade regioner. Parlamentet stödjer främjandet 
av gränsöverskridande miljösamarbete med länder och regioner som gränsar till 
Europeiska unionen, såsom regionerna vid Svarta havet, Östersjön och Medelhavet.

6. Europaparlamentet erinrar om att investeringar i innovativ och miljövänlig teknik är 
mycket fördelaktigt på lång sikt, trots att kostnaderna på kort sikt kan vara höga, och 
betonar att regionerna bör uppmuntra företag att dra fullständig nytta av sådana 
investeringar.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja de nya investeringsmöjligheter 
som strukturfonderna erbjuder optimalt och se till att deras operativa program bidrar till 
bättre genomförande av gemenskapens miljölagstiftning samt det långsiktiga målet med 
en hållbar utveckling i hela EU.



PE398.438v01-00 4/4 PA\697411SV.doc

SV

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bistå de nationella och lokala 
myndigheterna att delta i gemensamma upphandlingar för hållbar utveckling genom att 
tillhandahålla en klar ram i syfte att underlätta fastställandet av mätbara mål och 
kvalitetskriterier.
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