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47. cikk

Véleménytervezet
ebben az értelemben alapvető, hogy a hetedik
környezetvédelmi cselekvési program támogassa
a helyi és regionális hatóságok szerepét a
jogszabály végrehajtásában, éspedig az alábbi
fellépések révén:

Módosítás
ebben az értelemben alapvető, hogy a hetedik
környezetvédelmi cselekvési program támogassa
a helyi és regionális hatóságok szerepét a
jogszabály végrehajtásában, éspedig az alábbi
fellépések révén:

 a helyi és regionális szintű részvétel
fokozása
az uniós jogalkotás
kidolgozási, átültetési és értékelési
folyamatának minden szakaszában
annak érdekében, hogy javuljon a
jogszabály végrehajtása és nagyobb
legyen az iránta való elkötelezettség;

 a helyi és regionális szintű részvétel
fokozása az uniós jogalkotás
kidolgozási, átültetési és értékelési
folyamatának minden szakaszában
annak érdekében, hogy javuljon a
jogszabály végrehajtása és nagyobb
legyen az iránta való elkötelezettség;

 olyan mechanizmusok alkalmazása,
amelyek célja, hogy előmozdítsák a
helyi és regionális szintű hatóságok
elkötelezettségét és a szakpolitikák
végrehajtásával kapcsolatos bevált
gyakorlatok kölcsönös cseréjét;

 olyan mechanizmusok alkalmazása,
amelyek célja, hogy előmozdítsák a
helyi és regionális szintű hatóságok
elkötelezettségét és a szakpolitikák
végrehajtásával kapcsolatos bevált
gyakorlatok kölcsönös cseréjét;

 a tagállami szintű környezetvédelmi
ellenőrzés
uniós
keretének
meghatározása;

 a tagállami szintű környezetvédelmi
ellenőrzés
uniós
keretének
meghatározása;

 a kibocsátási forrásokra irányuló
hatékony
politikák
elfogadása,
valamint a helyi és regionális
önkormányzatok
költségtérítési
lehetőségeinek bővítése;

 a kibocsátási forrásokra irányuló
hatékony
politikák
elfogadása,
valamint a helyi és regionális
önkormányzatok
költségtérítési
lehetőségeinek bővítése;

 az Európai Unió fenntartható
városainak megerősítése. A hetedik
környezetvédelmi
cselekvési

 az Európai Unió fenntartható
városainak megerősítése. A hetedik
környezetvédelmi
cselekvési

programnak továbbra is támogatnia
kell a városok által kifejlesztett
innovatív
kezdeményezéseket,
éspedig egyrészt tapasztalatcsere,
másrészt a városok környezetvédelmi
teljesítményét értékelő, a gazdasági
és társadalmi hatásokat is figyelembe
vevő kritériumok azonosítása és
elfogadása
útján,
illetve
a
finanszírozási
forrásokról
szóló
tájékoztatás és a fenntartható
fejlődéshez hozzájáruló eszközök
elterjesztése segítségével;

programnak továbbra is támogatnia
kell a városok által kifejlesztett
innovatív
kezdeményezéseket,
éspedig egyrészt tapasztalatcsere,
másrészt a városok környezetvédelmi
teljesítményét értékelő, a gazdasági
és társadalmi hatásokat is figyelembe
vevő kritériumok azonosítása és
elfogadása
útján,
illetve
a
finanszírozási
forrásokról
szóló
tájékoztatás és a fenntartható
fejlődéshez hozzájáruló eszközök
elterjesztése segítségével;

 az EU hatékonyságának növelése a
környezetvédelemmel
kapcsolatos
regionális
és
globális
szintű
problémák
elleni
küzdelemben,
különösen a Rio+20 konferencián
vállalt kötelezettségek keretében;

 az EU hatékonyságának növelése a
környezetvédelemmel
kapcsolatos
regionális
és
globális
szintű
problémák
elleni
küzdelemben,
különösen a Rio+20 konferencián
vállalt kötelezettségek keretében;

 kritériumok meghatározása a nemzeti
szintű panaszkezelés érdekében,
ideértve az olyan vitarendezési
mechanizmusokat
is,
mint
a
közvetítés;

 kritériumok meghatározása a nemzeti
szintű panaszkezelés érdekében,
ideértve az olyan vitarendezési
mechanizmusokat
is,
mint
a
közvetítés;

 az intelligens szabályozás elveinek
betartása, valamint a hatásértékelés
nyomon követése és elemzése,
továbbá a versenyképességre kifejtett
hatás vizsgálata;
 környezetvédelmi célok beépítése a
kiemelt, például a vidékfejlesztéssel
és a mezőgazdasággal kapcsolatos
költségvetési tételekbe;

 az intelligens szabályozás elveinek
betartása, valamint a hatásértékelés
nyomon követése és elemzése,
továbbá a versenyképességre kifejtett
hatás vizsgálata;
 környezetvédelmi célok beépítése a
kiemelt, például a vidékfejlesztéssel
és a mezőgazdasággal kapcsolatos
költségvetési tételekbe;

 az összes kormányzati szint és a
fejlesztési politika összes szakasza
közötti kommunikáció javítása, az
információs rendszerekbe és az
internetes
eszközökbe
való
beruházások
növelése
annak
érdekében, hogy a polgárok és a
közintézmények
átlátható
környezetvédelmi
információkhoz
juthassanak;

 az összes kormányzati szint és a
fejlesztési politika összes szakasza
közötti kommunikáció javítása, az
információs rendszerekbe és az
internetes
eszközökbe
való
beruházások
növelése
annak
érdekében, hogy a polgárok és a
közintézmények
átlátható
környezetvédelmi
információkhoz
juthassanak;

 a Régiók Bizottsága által létrehozott
környezetvédelmi
együttműködés

 a Régiók Bizottsága által létrehozott
környezetvédelmi
együttműködés

technikai platformjának használata a
párbeszéd és az információcsere
megkönnyítése, valamint a helyi
szintű gyakorlati végrehajtás javítása
érdekében;

technikai platformjának használata a
párbeszéd és az információcsere
megkönnyítése, valamint a helyi
szintű gyakorlati végrehajtás javítása
érdekében;

 olyan mechanizmusok létrehozása,
amelyek lehetővé teszik, hogy a helyi
és
regionális
önkormányzatok
környezetvédelmi
adatokat
gyűjtsenek össze, valamint közös
felelősség kialakítása a települések,
régiók és tagállamok között az ilyen
adatok gyűjtése, kezelése és nyomon
követése terén;

 olyan mechanizmusok létrehozása,
amelyek lehetővé teszik, hogy a helyi
és
regionális
önkormányzatok
környezetvédelmi
adatokat
gyűjtsenek össze, valamint közös
felelősség kialakítása a települések,
régiók és tagállamok között az ilyen
adatok gyűjtése, kezelése és nyomon
követése terén;

 strukturált
végrehajtási
és
információs keretrendszerek (SIIF)
létrehozása
minden
uniós
környezetvédelmi
jogszabály
tekintetében a helyi és regionális
szintű hatóságok részvételével;

 strukturált
végrehajtási
és
információs keretrendszerek (SIIF)
létrehozása
minden
uniós
környezetvédelmi
jogszabály
tekintetében a helyi és regionális
szintű hatóságok részvételével;
 a környezettudatos gondolkodás és
nevelés népszerűsítése érdekében a
helyi és regionális önkormányzatok
szintjén
konkrét
megvalósítási
programok
kidolgozásának
ösztönzése, akár pályázati kiírások
formájában

Indoklás

Fontos, hogy a helyi és a regionális önkormányzatok szintén felelõsséget vállaljanak a
környezettudatos nevelés folyamatában. Ezt fiatalokat megcélzó, különféle pályázati kiírásokkal,
kampányok megszervezésével, civil kezdeményezésekkel érhetik el az önkormányzatok.
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24. cikk

Véleménytervezet
a környezetpolitikát jobban alá kell támasztani
tudományos eredményekkel. Ennek keretében
meg kell könnyíteni az ismeretekhez való
hozzáférést, egyszerűsíteni, ésszerűsíteni és
korszerűsíteni kell a környezettel kapcsolatos
adatok és információk gyűjtését, kezelését és
megosztását,
valamint
a
felmerülő
környezetvédelmi
kockázatok
előrejelzését,
értékelését és kezelését lehetővé tevő eszközöket,
továbbá
ki
kell
javítani
a
jelenlegi
hiányosságokat;

Módosítás
a környezetpolitikát jobban alá kell támasztani
tudományos eredményekkel. Ennek keretében
meg kell könnyíteni az ismeretekhez való
hozzáférést, egyszerűsíteni, ésszerűsíteni és
korszerűsíteni kell a környezettel kapcsolatos
adatok és információk gyűjtését, kezelését és
megosztását,
valamint
a
felmerülő
környezetvédelmi
kockázatok
előrejelzését,
értékelését és kezelését lehetővé tevő eszközöket,
továbbá
ki
kell
javítani
a
jelenlegi
hiányosságokat;
Ugyanakkor,
kiemelten
támogatni kell e területen a fiatal kutatókat
(ösztöndíj programok formájában), valamint
lehetőség szerint bevonni szakértőként a helyi és
regionális
szintű
környezeti
problémák
orvoslásának folyamatába.

Indoklás

A környezetvédelemhez kapcsolódó problémák feltárása hatékonyabban mûködhet, ha a
tehetséges fiatal kutatóknak biztosítják a megfelelõ körülményeket elméleti és gyakorlati
tudásuk alkalmazására a mindennapi élet szintjén is.

