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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Regioninės 
plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia sanglaudos politikos, sanglaudos finansavimo ir regioninių aplinkosaugos 
strategijų svarbą kovojant su klimato kaita ir vykdant mūsų įsipareigojimus pagal 
Paryžiaus susitarimą; pabrėžia, kad sanglaudos politika kaip pagrindinė Sąjungos 
investicijų politika ir vienas iš pagrindinių ES paramos daugeliui valstybių narių šaltinių 
turėtų būti visiškai suderinta su Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos srities tikslais ir 
pagal ją visų pirma turėtų būti užtikrinta, kad visais ES finansuojamais projektais būtų 
laikomasi principo „nedaryti reikšmingos žalos“, kaip nustatyta Taksonomijos 
reglamente; palankiai vertina siūlomo naujojo Bendrųjų nuostatų reglamento 2-ąjį 
politikos tikslą, kuris išdėstytas šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte ir kuriuo 
siekiama sukurti žalesnę, mažo anglies dioksido kiekio ir prie nulinio anglies dioksido 
kiekio technologijų pereinančią ekonomiką ir atsparią Europą, skatinant perėjimą prie 
švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, 
klimato kaitos švelninimą bei prisitaikymą prie jos ir rizikos prevenciją bei valdymą;

2. ragina regionų lygmeniu parengti plataus užmojo aplinkos apsaugos, klimato ir 
vystymosi politiką, paremtą Darbotvarke iki 2030 m., Europos žaliuoju kursu, 2030 m. 
ES biologinės įvairovės strategija ir 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija; 
mano, kad sanglaudos politika ir ypač 2-asis politikos tikslas turėtų visapusiškai padėti 
siekti didesnio užmojo Sąjungos 2030 m. klimato politikos tikslo ir tikslo kuo anksčiau 
ir ne vėliau kaip 2050 m. pasiekti, kad ŠESD poveikis būtų neutralus, kaip nurodyta 
Parlamento pozicijoje dėl Europos klimato teisės akto; pabrėžia Europos strateginių 
investicijų fondo (ESIF) svarbą norint pasiekti tikslą skirti 30 proc. naujų investicijų su 
klimatu susijusioms išlaidoms ir 10 proc. su biologine įvairove susijusioms išlaidoms, 
taip pat jo vaidmenį kitoje daugiametėje finansinėje programoje (DFP) ir ekonomikos 
gaivinimo priemonėse; primena savo poziciją, kad Sąjungos klimato politikos tikslai 
turėtų būti remiami skiriant bent 35 proc. Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir 
40 proc. Sanglaudos fondo išteklių; pažymi, kad Europos Vadovų Tarybos susitarimas 
bent 30 proc. ERPF lėšų skirti politikos tikslui „Žalesnė Europa“ įgyvendinti yra 
svarbus žingsnis; ragina Komisiją nustatyti bendrus veiklos rezultatų ir įdėtų pastangų 
rodiklius siekiant užtikrinti, kad projektais būtų pasiekti ES klimato politikos tikslai, 
atitinkamais atvejais taikant Taksonomijos reglamente nustatytus kriterijus; pabrėžia, 
kad pereinant prie tvarios ir neutralizuoto poveikio klimatui ekonomikos niekas neturi 
būti paliktas nuošalyje ir kas perėjimas turi būti įgyvendinamas priemonėmis, kuriomis 
užtikrinama, kad ekonominė veikla būtų suderinama su aplinkos apsauga ir ilguoju 
laikotarpiu būtų kuriamos aukštos kokybės darbo vietos;

3. atkreipia dėmesį į vaidmenį, kurį sanglaudos politika gali atlikti, inter alia, skatinant 
dvejopą perėjimą prie žiedinės ekonomikos, kuri būtų neutralaus poveikio klimatui, 
aplinkos atžvilgiu tvari ir efektyviai energiją ir išteklius naudojanti ekonomika, kurioje 
siūlomi tvarūs atliekų mažinimo, vandentvarkos, energijos vartojimo efektyvumo, 
pastatų renovacijos, atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtojimo, išmetamųjų teršalų 
kiekio mažinimo, perėjimo prie netaršaus judumo, biologinės įvairovės nykimo ir 
ekosistemų būklės blogėjimo sprendimai; ragina užtikrinti, kad kitos kartos sanglaudos 
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politika būtų atspari klimato kaitos poveikiui, ir mano, kad jokia programa, daranti 
neigiamą poveikį pastangoms pasiekti ES klimato tikslus, neturėtų būti finansuojama ir 
remiama pagal sanglaudos politiką; palankiai vertina tai, kad 2021–2027 m. sanglaudos 
politikoje pradėta taikyti atsparumo klimato kaitai didinimo priemonė;

4. pabrėžia strateginį atsinaujinančiųjų išteklių, tvarios ir decentralizuotai tiekiamos 
energijos vaidmenį vystant teritorijas ir jose esančias įmones, ypač MVĮ; atkreipia 
dėmesį į periferinių ir atokiausių regionų atsinaujinančiųjų išteklių energijos potencialą, 
susijusį su jų geografinėmis ir klimato ypatybėmis; pabrėžia sanglaudos politikos 
vaidmenį didinant atsinaujinančiųjų išteklių naudojimą ir švarios energijos išteklių 
prieinamumą ir ypač remiant alternatyvių energijos šaltinių, pvz., švariojo vandenilio, 
diegimą;

5. primygtinai ragina užtikrinti subalansuotą, darnų ir įtraukų Sąjungos vystymąsi 
įgyvendinant sanglaudos politiką, pagal kurią būtų atsižvelgiama į visų valstybių narių, 
jų regionų ir jų piliečių ypatumus bei poreikius; ragina kad sanglaudos politika, derinant 
ją su kitomis ES politikos sritimis ir bendradarbiaujant su nacionalinėmis ar 
regioninėmis civilinės saugos institucijomis atliktų svarbesnį vaidmenį remiant rizikos 
prevencijos pastangas siekiant prisitaikyti prie dabartinio ir būsimo klimato kaitos 
poveikio, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiausioms vietovėms, pvz., saloms, 
pakrančių zonoms ir atokiausiems regionams, kuriems paprastai kyla papildomų 
sunkumų dėl jų geografinės padėties, taikant ekosistemomis grindžiamus metodus, 
plėtojant naują infrastruktūrą arba modernizuojant esamą infrastruktūrą ir patvirtinant 
atsparumo nelaimėms priemones regionų ir vietos lygmenimis, kartu visapusiškai 
atsižvelgiant į biologinės įvairovės tikslus ir prie jų prisidedant; ragina nustatyti 
veiksmingus regioninio ir tarpregioninio bendradarbiavimo mechanizmus gaivalinių 
nelaimių prevencijos srityje, pvz., atsako pajėgumo, valdymo ir savitarpio pagalbos 
įvykus nelaimei mechanizmus; ragina atlikti ES finansuojamų projektų, kurie laikomi 
ypač pažeidžiamais klimato kaitos poveikiui, prisitaikymo prie klimato kaitos testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis;

6. pripažįsta, kad regionų valdžios institucijos atlieka pagrindinį vaidmenį sėkmingai 
valdant aplinkos ir vystymosi politiką; pripažįsta vietos sektorinių iniciatyvų svarbą 
siekiant socialinio ir aplinkosauginio tvarumo ir atsparumo visose vietose, pasitelkiant 
konkretiems poreikiams pritaikytus politinių priemonių derinius, ir ragina naudoti tokias 
priemones kaip bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektai ir integruotosios 
teritorinės investicijos, kad būtų skatinamas daugiapakopis iniciatyvų valdymas 
kovojant su klimato kaita; pabrėžia, kad lėšų skyrimas pagal poreikius vietos ir regionų 
lygmeniu pritaikytoms priemonėms ne tik darytų didelį poveikį ekonomikai, bet ir 
turėtų telkiamąjį poveikį bendruomenės įsitraukimui į dalyvavimo struktūras; ragina 
kurti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes ir toliau derinti Europos struktūrinius ir 
investicinius (ESI) fondus ir kitas programas, tokių kaip „Europos horizontas“, siekiant 
rasti novatoriškų kovos su klimato kaita sprendimų ir sukurti atsparesnę ir tvaresnę 
Europos ekonomiką; ragina Komisiją ir vadovaujančiąsias institucijas supaprastinti su 
sanglaudos politika susijusias procedūras siekiant užtikrinti, kad privatūs subjektai ir 
ypač MVĮ galėtų gauti ES finansavimą pagal sanglaudos politiką; todėl primena ir 
palankiai vertina Komisijos siekį pradėti įgyvendinti Europos klimato paktą;

7. atkreipia dėmesį į 2030 m. ES biologinės įvairovės strategijoje Komisijos pateiktą 
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pasiūlymą, kad daugiau kaip 20 000 gyventojų turintys miestai turėtų parengti miestų 
žalinimo planus siekiant sukurti biologine įvairove pasižyminčius ir prieinamus miesto 
miškus, parkus ir sodus, miesto ūkius, žaliuosius stogus, sienas ir medžiais apsodintas 
gatves; pakartoja teigiamą tokios priemonės poveikį miesto mikroklimatui ir sveikatai, 
ypač pažeidžiamų grupių; skatina imtis šių veiksmų ir ragina sutelkti politikos, 
reglamentavimo ir finansines priemones jiems įgyvendinti;

8. primena vietos ir regioninių valdžios institucijų dalyvavimo rengiant nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų planus (NEKSVP) ir teritorinius teisingos 
pertvarkos planus svarbą siekiant įgyvendinti ES klimato ir energetikos politikos 
prioritetus, vykdant tarptautinius įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ir 
atsižvelgiant į socialinius pertvarkos aspektus; pabrėžia vietos ir regionų valdžios 
institucijų ir privačių subjektų, tokių kaip MVĮ, vaidmenį klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos srityje; ragina Komisiją remti veiksmingą daugiapakopį valdymą 
planuojant ir įgyvendinant veiksmus, užtikrinant veiksmingą struktūrinį dialogą su 
vietos ir regionų valdžios institucijomis ir užtikrinti klimato ir energetikos politikos 
veiksmų planų derėjimą ir papildomumą visais valdymo lygmenimis, gerinti 
koordinavimą tarp valstybių narių ir didinti skaidrumą visais su energetika ir klimatu 
susijusiais klausimais, stebėti jų pažangą sprendžiant klimato kaitos problemas, taip pat 
teikti techninę paramą ir padėti mobilizuoti lėšas bei stiprinti gebėjimus;

9. ragina kurti holistines regioninės integracijos strategijas, siekiant užtikrinti darnų 
vystymąsi, švelninti klimato kaitos padarinius ir visapusiškai prisidėti prie Paryžiaus 
susitarimo tikslų; pabrėžia, jog svarbu remtis pažangiosios specializacijos strategijomis 
siekiant įgyti didelių konkurencinių pranašumų ir sukurti įvairių ES regionų ir valstybių 
narių sąveiką vykdant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą, kad būtų parengtas 
Europos atsakas į klimato kaitos keliamus uždavinius;

10. pripažįsta, kad sanglaudos politika daro tiesioginį poveikį ES piliečių gyvenimo 
kokybei ir padeda jiems susidoroti su naujais iššūkiais, pvz., demografiniais pokyčiais, 
pramonės pertvarka ir klimato kaita;

11. pabrėžia, kad ES kyla rimtų iššūkių, ypač ekonomikos gaivinimo srityje, ir kad šiomis 
aplinkybėmis sanglaudos politika atliks esminį vaidmenį;

12. primygtinai ragina užtikrinti subalansuotą, darnų ir įtraukų Sąjungos vystymąsi 
įgyvendinant sanglaudos politiką, pagal kurią būtų atsižvelgiama į visų valstybių narių, 
jų regionų ir jų piliečių ypatumus bei poreikius;

13. pabrėžia, kad regionų aplinkos apsaugos politika turi apimti priemones, kuriomis būtų 
siekiama prisitaikyti prie neišvengiamų neigiamų klimato kaitos padarinių nulemtos 
žalos, ir kad jų nuostatos turėtų būti įtrauktos į visas atitinkamas politikos sritis;

14. primena, kad norint pagerinti ES piliečių gyvenimo kokybę reikia toliau plėtoti politiką, 
pagal kurią būtų sukurtos geresnės darbo ir gyvenimo sąlygos ir prisidėta prie aplinkos 
apsaugos bei kovos su klimato kaita;

15. primena, kad sanglaudos politika siekiama sumažinti teritorinę nelygybę visoje 
Sąjungoje ir skatinti mažiausiai išsivysčiusių regionų ekonominę plėtrą; todėl mano, kad 
reikia veiksmingai ir tikslingai naudoti Sanglaudos fondo lėšas tuose regionuose, 
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kuriuose dėl ekonominės veiklos išmetama daugiau anglies dioksido;

16. pabrėžia, jog labai svarbu, kad sanglaudos politikos finansavimas padėtų daugiau 
anglies dioksido išskiriantiems regionams greičiau pereiti prie švarios energijos ir 
anglies dioksido neišskiriančios infrastruktūros, o tai, nepaisant teigiamų pastarųjų metų 
pokyčių, dar nėra užtikrinta.
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