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Vprašanje za ustni odgovor O-000039/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, 
Idoia Villanueva Ruiz
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Zadeva: Pomen mestne in zelene infrastrukture – Evropsko leto bolj zelenih mest 2022

Evropsko leto bolj zelenih mest 2022 je pobuda platforme evropskih nevladnih organizacij, pri kateri 
sodelujejo organizacije, ki se ukvarjajo z različnimi vprašanji, kot so pravice otrok, invalidov in 
starejših, pa tudi bolnikov z alergijami in astmo, ter športne organizacije, okoljske skupine in 
organizacije državljanov. Cilj je poudariti dejstvo, da je vnašanje narave v mesta in ozelenitev sosesk 
ena od možnosti, v katerih se skriva še precej neizkoriščenega potenciala za izboljšanje kakovosti 
življenja evropskih državljanov, povečanje količine in kakovosti raziskav ter razvoj novih inovacij, 
spodbujanje državljanov k dejanjem, s katerimi bi izboljševali svoje soseske, ustvarjanje kulture, v 
kateri se cenijo zelene površine, povečanje števila projektov zelene infrastrukture, oblikovanje načrta 
za ozelenitev evropskih mest do leta 2030 in nenazadnje tudi za povezovanje vseh obstoječih pobud 
na področju zelene infrastrukture, izmenjavo dobrih praks in ustvarjanje zagona za splošni načrt na 
lokalni in nacionalni ravni ter ravni EU.

Z zeleno infrastrukturo bi lahko preprosto in stroškovno učinkovito obravnavali številne izzive 
mestnega okolja, kot so izjemni vremenski pojavi, izguba biotske raznovrstnosti, zadrževanje CO2, 
onesnaževanje in zdravstvena tveganja.

1. Ali namerava Komisija oblikovati ali podpreti pripravo tematskega leta o bolj zelenih mestih leta 
2022, s katerim bi opozorili na pomen zelene infrastrukture v mestnih okoljih?

2. Kako Komisija trenutno spodbuja izmenjavo primerov dobre in inovativne prakse med državami 
članicami in mesti pri ozelenitvi mestnih okolij? Katere ukrepe bo sprejela tudi glede na poročilo o 
pregledu napredka pri izvajanju strategije EU za zeleno infrastrukturo, da bi razširila uvajanje 
zelene infrastrukture in obravnavala zastavljena vprašanja?
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