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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. docenia rolę funduszy spójności w walce ze zmianą klimatu i z zadowoleniem 
przyjmuje cel polityki 2 (CP 2) proponowanego nowego rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów, określony w art. 4 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, w ramach 
którego dąży się do „bardziej przyjaznej dla środowiska, niskoemisyjnej i 
przechodzącej ku gospodarce zeroemisyjnej transformacji oraz odpornej Europy dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i 
niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem”; uważa, 
że w dążeniu do tego celu nie powinno się nikogo pominąć;

2. podkreśla wpływ polityki spójności na, między innymi, osiągnięcie bardziej 
innowacyjnej gospodarki, w ramach której dostępne są zrównoważone rozwiązania w 
zakresie ograniczania ilości odpadów, gospodarki wodnej, efektywności energetycznej, 
mobilności i w zakresie przejścia do biogospodarki o obiegu zamkniętym;

3. wzywa do tego, by – poprzez wspieranie wysiłków na rzecz zapobiegania ryzyka – w 
ramach polityki spójności dostosować się do obecnych i przyszłych skutków zmian 
klimatu poprzez podejście oparte na ekosystemach, poprzez rozwój nowej 
infrastruktury lub modernizację już istniejącej oraz rozwijanie odporności na klęski 
żywiołowe na szczeblu regionalnym i lokalnym;

4. przypomina o znaczeniu, jakie mają krajowe plany w zakresie energii i klimatu oraz 
terytorialne plany sprawiedliwej transformacji dla realizacji klimatycznych i 
energetycznych priorytetów UE, wypełnienia międzynarodowych zobowiązań 
wynikających z porozumienia paryskiego i zmierzenia się ze społecznymi aspektami 
transformacji; podkreśla rolę władz lokalnych i regionalnych w łagodzeniu wpływu i 
dostosowaniu się do zmiany klimatu; wzywa Komisję, by śledziła postępy rządów 
krajowych oraz władz lokalnych i regionalnych w rozwiązywaniu problemów w 
zakresie zmiany klimatu;

5. wzywa do opracowania całościowych strategii integracji regionalnej w celu 
zagwarantowania zrównoważonego rozwoju i złagodzenia skutków zmiany klimatu.


