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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikai beruházásoknak továbbra is a három meglévő 
kategóriára – a kevésbé fejlett régiókra, az átmeneti régiókra és a fejlettebb régiókra – 
kell összpontosítaniuk, és hogy a környezetvédelmi stratégiákat a fent említett három 
kategóriával összhangban hozzá kell igazítani és be kell építeni a megfelelő 
célkitűzésekbe, különös tekintettel a nagy szén-dioxid-kibocsátású gazdasági 
ágazatokkal rendelkező régiókra vonatkozó enyhítő intézkedésekre;

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós alapoknak mindenekelőtt a megcélzott régiók 
szükségleteit kell kielégíteniük, és hozzá kell járulniuk az ott élő polgárok/közösségek 
jólétéhez, valamint javítaniuk kell életszínvonalukat;

3. emlékeztet arra, hogy az alapok elosztási módszerének továbbra is nagyrészt az egy főre 
jutó GDP-n kell alapulnia, és hogy az új kritériumokat az oktatás alacsony szintjére, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos fellépésekre és az átállásra kell korlátozni, különös 
tekintettel a munkanélküliségre, kiváltképp a Covid19-világjárvány gazdasági, 
társadalmi és foglalkoztatási hatásainak tükrében;

4. hangsúlyozza, hogy az infrastruktúra éghajlatváltozással szembeni ellenálló 
képességének növelése hozzájárul annak éghajlatváltozással szembeni ellenálló 
képességének fokozásához és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez 
az infrastruktúra élettartama alatt; megjegyzi, hogy a közlekedési infrastruktúra 
pozitívan befolyásolhatja a határokon átnyúló interakciókat, valamint a regionális, 
városi és helyi fejlődést; emlékeztet arra, hogy a cél azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az infrastruktúra fejlesztése nagyobb előnyökkel járhat;

5. zöld infrastrukturális megoldások megvalósítására szólít fel, és megjegyzi, hogy ezek 
különösen fontosak a városi környezetben, ahol az EU lakosságának mintegy 70%-a él; 
hangsúlyozza, hogy a városokban a zöld infrastruktúra olyan elemei, mint például a 
zöld falak és tetők, a városi fás területek, valamint a kertek és a telkek egészségügyi 
előnyökkel bírnak, ilyen például a tiszta levegő, a jobb vízminőség és a hangszigetelés. 


