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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikának támogatnia kell az éghajlati szempontok 
erőteljes érvényesítését a mezőgazdaságban és az élelmiszerekkel kapcsolatos 
ágazatokban;

2. hangsúlyozza, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 2030-ig történő 
32%-os csökkentésére vonatkozó célkitűzés elérése érdekében valamennyi támogatható 
ágazat klímasemlegességre való átállását elősegítő, az európai strukturális és beruházási 
alapokból származó támogatásokat legalább kétszeresére kell növelni, és az ERFA-
források 40%-át a „zöld, alacsony szén-dioxid-kibocsátású célkitűzésre” kell fordítani1;

3. kiemeli annak fontosságát, hogy a regionális környezetvédelmi stratégiákat olyan 
ambiciózus éghajlat-politikai célokkal kapcsolják össze, amelyek túlmutatnak a 
klímasemleges EU 2050-ig történő elérésére vonatkozó általános célkitűzésen, 
figyelembe véve a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazat potenciális 
hozzájárulását;

4. hangsúlyozza, hogy a regionális környezetvédelmi stratégiáknak támogatniuk kell a 
megújulóenergia-termelést és az erőforrás-hatékonyságot a mezőgazdasági, az 
élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban; javasolja, hogy az illetékes hatóságok 
részesítsék előnyben a legfenntarthatóbb lehetőségeket, például a szél- vagy 
napenergiát, és a bioenergia-projekteket szigorú fenntarthatósági kritériumoknak vessék 
alá;

5. hangsúlyozza az élelmiszer- és takarmány-előállítás – különösen a növényi fehérjék 
előállítása – áthelyezésének fontosságát az éghajlatváltozás mérséklésében, mivel ez 
lerövidíti a szállítási távolságokat és korlátozza az erdőirtást; hangsúlyozza a kohéziós 
politika és a regionális környezetvédelmi stratégiák által ezen áthelyezés támogatására 
irányuló lehetőségeket;

6. hangsúlyozza, hogy az uniós makroregionális stratégiáknak elő kell segíteniük az 
együttműködés kiépítését az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos regionális kérdések megoldása érdekében a 
mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban olyan területeken, mint az 
árvíz- és tűzvédelem, a hatékony kollektív hulladékgazdálkodás, többek között 
energiatermelés céljából, valamint az élelmiszer-előállítás áthelyezése.

1 https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-
transition-in-the-eu/file


