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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że inwestycje w ramach polityki spójności muszą być nadal ukierunkowane 
na trzy istniejące kategorie – regiony słabiej rozwinięte, regiony w okresie 
przejściowym i regiony lepiej rozwinięte – oraz że strategie środowiskowe muszą 
zostać dostosowane i wkomponowane w odpowiednie ukierunkowane działania, 
zgodnie z trzema wyżej wymienionymi kategoriami, ze szczególnym uwzględnieniem 
środków łagodzących dla regionów charakteryzujących się wysokim poziomem emisji 
dwutlenku węgla w sektorach gospodarki;

2. podkreśla, że fundusze spójności muszą przede wszystkim odpowiadać na potrzeby 
regionów docelowych, przyczyniać się do dobrobytu obywateli i społeczności tam 
mieszkających oraz podnosić ich standard życia;

3. przypomina, że metoda przydziału środków musi w dalszym ciągu opierać się w dużym 
stopniu na PKB na mieszkańca oraz że nowe kryteria należy ograniczyć do niskiego 
poziomu kształcenia, działań w dziedzinie zmiany klimatu i transformacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bezrobocia, zwłaszcza w świetle gospodarczych, 
społecznych i dotyczących zatrudnienia skutków pandemii COVID-19;

4. podkreśla, że uodparnianie infrastruktury na zmianę klimatu pomoże zwiększyć 
odporność infrastruktury na skutki zmiany klimatu oraz ograniczyć emisję gazów 
cieplarnianych w okresie eksploatacji infrastruktury; zauważa, że infrastruktura 
transportowa może mieć pozytywny wpływ na kontakty transgraniczne, a także na 
rozwój regionalny, miejski i lokalny; przypomina, że celem jest określenie obszarów, 
w których usprawnienia w zakresie infrastruktury mogą przynieść większe korzyści;

5. apeluje o wdrożenie rozwiązań w zakresie zielonej infrastruktury i zauważa, że są one 
szczególnie ważne w środowisku miejskim, gdzie mieszka około 70 % ludności UE; 
podkreśla, że w miastach elementy zielonej infrastruktury, takie jak zielone ściany 
i dachy, miejskie obszary zalesione, ogrody i ogródki, przynoszą korzyści zdrowotne, 
takie jak czyste powietrze, lepsza jakość wody i izolacja akustyczna. 


