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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. subliniază că investițiile din cadrul politicii de coeziune trebuie să fie orientate în 
continuare către cele trei categorii existente – regiunile mai puțin dezvoltate, regiunile 
de tranziție și regiunile mai dezvoltate – și că strategiile de mediu trebuie adaptate la 
orientarea relevantă și integrate în aceasta, în concordanță cu cele trei categorii 
menționate anterior, cu un accent deosebit pe măsurile de atenuare pentru regiunile cu 
sectoare economice cu emisii ridicate de dioxid de carbon;

2. subliniază că fondurile de coeziune trebuie să răspundă, în primul rând, nevoilor 
regiunilor vizate și trebuie să contribuie, de asemenea, la bunăstarea 
cetățenilor/comunităților care trăiesc acolo și la îmbunătățirea standardelor lor de viață;

3. reamintește că metoda de alocare a fondurilor trebuie să se bazeze în continuare, în 
mare măsură, pe PIB pe cap de locuitor și că noile criterii ar trebui să se limiteze la un 
nivel scăzut de educație, la acțiuni în domeniul schimbărilor climatice și la tranziție, cu 
un accent deosebit pe șomaj, în special având în vedere efectele economice, sociale și 
legate de ocuparea forței de muncă ale pandemiei de COVID-19;

4. subliniază că imunizarea infrastructurii la schimbările climatice va contribui la mărirea 
rezistenței infrastructurii la efectele schimbărilor climatice și la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră pe durata de viață a infrastructurii; ia act de faptul că infrastructura 
de transport poate influența în mod pozitiv interacțiunile transfrontaliere, precum și 
dezvoltarea regională, urbană și locală; reamintește că scopul este de a identifica 
domeniile în care îmbunătățirile aduse infrastructurii pot aduce beneficii mai mari;

5. solicită implementarea unor soluții de infrastructură ecologică și constată că acestea 
sunt deosebit de importante în mediile urbane, unde trăiește aproximativ 70 % din 
populația UE; subliniază că, în orașe, elementele infrastructurii ecologice, cum ar fi 
pereții și acoperișurile verzi, zonele împădurite urbane, grădinile și parcelele, oferă 
beneficii legate de sănătate, cum ar fi aerul curat, o mai bună calitate a apei și izolarea 
fonică. 


