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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för regional utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet framhåller att investeringarna inom sammanhållningspolitiken måste 
fortsätta att inriktas på de tre befintliga kategorierna mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner och mer utvecklade regioner och att miljöstrategierna måste anpassas 
och fogas in i de befintliga målen, i linje med de tre ovannämnda kategorierna, med 
särskilt fokus på begränsningsåtgärder för regioner med koldioxidintensiva ekonomiska 
sektorer.

2. Europaparlamentet understryker att sammanhållningsmedlen först och främst måste 
tillgodose behoven i de berörda regionerna och även bidra till välbefinnandet för de 
medborgare och samhällen som bor där och förbättra deras levnadsstandard.

3. Europaparlamentet påminner om att fördelningsmetoden för medlen i stor utsträckning 
måste fortsätta att baseras på BNP per capita och att de nya kriterierna bör begränsas till 
låga utbildningsnivåer, klimatåtgärder och omställningar, med särskilt fokus på 
arbetslöshet, särskilt mot bakgrund av de ekonomiska, sociala och 
sysselsättningsrelaterade effekterna av covid-19-pandemin.

4. Europaparlamentet framhåller att klimatsäkring av infrastruktur kommer att bidra till att 
öka infrastrukturens motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter och minska 
utsläppen av växthusgaser under infrastrukturens livstid. Parlamentet konstaterar att 
transportinfrastruktur kan ha en positiv inverkan på samverkan över gränserna samt 
regional, urban och lokal utveckling. Parlamentet påminner om att syftet är att 
identifiera områden där infrastrukturförbättringar kan leda till större fördelar.

5. Europaparlamentet efterlyser genomförandet av lösningar för grön infrastruktur och 
noterar att de är särskilt viktiga i stadsmiljöer, där omkring 70 % av EU:s befolkning 
bor. Parlamentet understryker att i städer ger grön infrastruktur, såsom gröna väggar och 
tak, stadsskogsområden, trädgårdar och odlingslotter, hälsorelaterade fördelar såsom 
ren luft, bättre vattenkvalitet och ljudisolering. 


