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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. pripažįsta sanglaudos fondų svarbą kovojant su klimato kaita ir 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; mano, kad šis tikslas turėtų būti 
pasiektas nepaliekant nė vieno nuošalyje;

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį gali atlikti sanglaudos politika, be kita ko, kuriant 
novatoriškesnę ekonomiką, kurioje siūlomi tvarūs atliekų mažinimo, vandentvarkos, 
energijos vartojimo efektyvumo ir judumo sprendimai, ir pereinant prie žiedinės 
bioekonomikos;

3. ragina, kad sanglaudos politikai būtų suteiktas svarbesnis vaidmuo remiant rizikos 
prevencijos veiksmus prisitaikyti prie dabartinio ir būsimo klimato kaitos poveikio, 
taikant ekosistema grindžiamus metodus, kuriant naują infrastruktūrą arba 
modifikuojant esamą infrastruktūrą ir didinant atsparumą nelaimėms regioniniu ir vietos 
lygmenimis;

4. primena nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų (NEKSVP) ir 
teritorinių teisingos pertvarkos planų 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 vaidmenį klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos srityje; 
ragina Komisiją stebėti nacionalinių vyriausybių bei vietos ir regionų valdžios 
institucijų daromą pažangą sprendžiant klimato kaitos problemas;

5. ragina kurti holistines regioninės integracijos strategijas, siekiant užtikrinti darnų 
vystymąsi ir švelninti klimato kaitos padarinius.


