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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad sanglaudos politikos investicijos ir toliau turi būti nukreiptos į tris esamas 
kategorijas – mažiau išsivysčiusius regionus, pereinamojo laikotarpio regionus ir labiau 
išsivysčiusius regionus, o aplinkosaugos strategijos turi būti pritaikytos ir įtrauktos į 
atitinkamus tikslinius rodiklius, atsižvelgiant į anksčiau paminėtas tris kategorijas, 
ypatingą dėmesį skiriant klimato kaitos švelninimo priemonėms regionuose, kurie 
pasižymi anglies dioksido išskiriančios ekonomikos sektoriais;

2. pabrėžia, kad sanglaudos fondai visų pirma turi tenkinti tikslinių regionų poreikius ir 
taip pat turi prisidėti prie ten gyvenančių piliečių ir (arba) bendruomenių gerovės bei 
gerinti jų gyvenimo lygį;

3. primena, kad lėšų paskirstymo metodas ir toliau turi būti daugiausia grindžiamas BVP 
vienam gyventojui, o nauji kriterijai turėtų būti taikomi tik žemo lygio švietimo, 
veiksmų klimato kaitos srityje ir pereinamojo laikotarpio atvejais, ypatingą dėmesį 
skiriant nedarbui, ypač atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos ekonominį ir socialinį 
poveikį bei poveikį užimtumui;

4. pabrėžia, kad infrastruktūros atsparumo klimato kaitai didinimas padės padidinti jos 
atsparumą klimato kaitos poveikiui ir sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį per visą infrastruktūros naudojimo laikotarpį; pažymi, kad transporto 
infrastruktūra gali daryti teigiamą poveikį tarpvalstybinei sąveikai, taip pat regionų, 
miestų ir vietos plėtrai; primena, kad siekiama nustatyti sritis, kuriose infrastruktūros 
gerinimas gali duoti daugiau naudos;

5. ragina įgyvendinti žaliosios infrastruktūros sprendimus ir pažymi, kad jie ypač svarbūs 
miestų aplinkai, kuriuose gyvena apie 70 % ES gyventojų; pabrėžia, kad miestuose 
žalioji infrastruktūra, pvz., žaliosios sienos ir stogai, miesto miškingos vietovės, sodai ir 
žemės sklypai, teikia su sveikata susijusią naudą, kaip pvz., švarų orą, geresnę vandens 
kokybę ir garso izoliaciją. 


