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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer 

Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 

det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. bemærker, at regioner og byer allerede har vist deres engagement i at bekæmpe 

klimaændringer i deres egenskab af vigtige bidragydere til initiativerne Lima-Paris-

handlingsdagsordenen og ikke-statslige aktørers klimaindsats (NAZCA); glæder sig 

over initiativer som borgmesterpagten for klima og energi, herunder initiativet om 

tilpasning til klimaændringer ("Mayors Adapt"-initiativet), aftalememorandummet 

under 2º og "RegionsAdapt"-initiativet; tilskynder flere byer i EU til at deltage i disse 

initiativer og forpligte sig til en ambitiøs klimaindsats; mener, at bidraget fra sådanne 

initiativer bør anerkendes og støttes af subnationale og nationale regeringer og 

mellemstatslige organisationer; 

2. bemærker, at de lokale myndigheder er ansvarlige for gennemførelsen af de fleste 

foranstaltninger til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer og det meste af EU-

lovgivningen på dette område; understreger behovet for at handle inden for 

byplanlægning, mobilitet, offentlig transport og infrastruktur, bygningers 

energimæssige ydeevne, uddannelseskampagner, intelligente byer, intelligente net og 

regionale tilskud med henblik på at gennemføre klimaaftalen fra Paris; 

3. bemærker, at de fleste europæere i dag bor i byer; bemærker ligeledes, at de 

byinfrastrukturvalg, som de ansvarlige for byerne træffer, vil påvirke byernes 

modstandskraft over for klimaændringer, da hyppigere regnskyl, oversvømmelser og 

hedebølger er nogle af de problemer, som de europæiske byer forventes at blive 

påvirket af som følge af klimaændringer; 

4. fremhæver, at byer, virksomheder og andre ikke-statslige aktører har potentiale til at 

modvirke klimaændringer i størrelsesordenen 2,5-4 mia. tons CO2 inden 20201, hvilket 

er mere, end Indien udleder på et år, og at dette svarer til størrelsen af den reduktion på 

4-6 mia. tons CO2, som FN regner med, at de tilsigtede nationalt bestemte bidrag 

(INDC'erne), der blev vedtaget i Paris, vil medføre inden 2030, et årti senere; 

5. understreger, at regioner og byer spiller en central rolle i håndteringen af 

klimaændringer, at de alene kan reducere de globale emissioner med 5 % for at opfylde 

Parisaftalen, og at de i samspil med andre forvaltningsniveauer og niveauer i den private 

sektor potentielt kan mindske de globale emissioner med 46 %2; 

6. minder om, at transportsektoren er ansvarlig for både drivhusgasemissioner og for 

sundhedsfarlige luftforurenende stoffer, hvis koncentration i byluften reguleres af 

direktiv (EU) 2016/2284 om nedbringelse af nationale emissioner af visse 

luftforurenende stoffer3; 

                                                 
1 Rapport fra Global Gender and Climate Alliance (GGCA), december 2015. 
2 Arup-undersøgelse med titlen "Deadline 2020. How cities will get the job done".  

http://www.c40.org/researches/deadline-2020 
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om nedbringelse af nationale 

emissioner af visse luftforurenende stoffer, om ændring af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af direktiv 
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7. minder om, at Parisaftalens artikel 7, stk. 2, erkender, at "at tilpasning er en global 

udfordring, som alle står over for, med lokale, subnationale, regionale og internationale 

dimensioner"; 

8. erkender, at de lokale myndigheders indsats er afgørende for at give regeringer 

mulighed for at gennemføre deres forpligtelser inden for rammen af en global 

klimaindsats; 

9. understreger, at ikke-statslige aktører bliver et kerneelement i klimaordningen efter 

Parisaftalen og processen for FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC); 

understreger, at de kunne yde værdifulde bidrag til den forberedende dialog, den globale 

statusopgørelse og en mere effektiv revisionsproces i henhold til Parisaftalen; 

10. opfordrer til at styrke både den individuelle og den samordnede indsats på EU-plan, 

regionalt plan og lokalt plan for at tilpasse til virkningen af klimaændringer; 

11. understreger, at byer er drivkraften bag udformningen af bypolitikker med evnen til at 

forbinde initiativer med nationale handlingsplaner og fokusere på initiativer med den 

største virkning; opfordrer til en nærmere inddragelse af lokale myndigheder i EU's 

beslutningsproces; 

12. bemærker, at byers borgmestre er direkte ansvarlige i deres valgkredse for deres 

beslutninger og kan handle mere effektivt og hurtigt og ofte med øjeblikkelige og 

virkningsfulde resultater; 

13. opfordrer til nye former for forvaltning, der kan sikre midler til klimaforanstaltninger, 

og en bedre integrering af regioner og byer og deres repræsentative organer, som f.eks. 

Regionsudvalget på EU-plan, i UNFCCC-processen, således at der skabes en permanent 

direkte dialog mellem de forskellige niveauer, som begynder på lokalt og regionalt plan; 

noterer sig, at meddelelsen om, at USA har trukket sig fra Parisaftalen, fik mange 

amerikanske delstater og byer til at gentage deres tilsagn om at overholde det 

amerikanske nationalt bestemte bidrag (NDC) til at nedbringe amerikanske emissioner 

med 26-28 % inden 2025 i forhold til 2005-niveauet, og at lokale og subnationale 

myndigheder i betragtning af den særlige sammenhæng bør være en integrerende del af 

UNFCCC-processen, således at deres holdninger kan repræsenteres i denne proces, og 

at det bliver lettere at udbrede bedste praksis på lokalt plan med hensyn til modvirkning 

af og tilpasning til klimaændringer; 

14. understreger behovet for en klar henvisning til de lokale og regionale myndigheders 

rolle i Parisaftalen for at sikre en langsigtet løsning på klimaændringerne; understreger, 

at EU skal arbejde på stedet med byer og regioner for at gøre regioner og byer i EU 

tættere forbundet og mere bæredygtige, skabe energieffektive kommuner og udvikle 

mere intelligente bytransportnet; 

15. understreger, at næsten 60 % af verdens befolkning i 2030 vil bo i byområder; 

bemærker, at mål for bæredygtig udvikling nr. 11 ("Gøre byer og menneskelige 

bosættelser inklusive, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige") tilsigter en væsentlig 

forøgelse af antallet af byer og menneskelige bosættelser inden 2020 ved at vedtage og 

                                                 
2001/81/EF (EUT L 344 af 17.12.2016, s. 1). 
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gennemføre politikker og planer for inklusion, ressourceeffektivitet, modvirkning af og 

tilpasning til klimaændringerne og modstandsdygtighed over for katastrofer og i 

overensstemmelse med Sendairammmen for katastrofeforebyggelse 2015-2030 en 

udvikling og gennemførelse af en helhedsorienteret katastroferisikostyring på alle 

niveauer; bemærker, at 54 % af verdens befolkning ifølge FN's "World Urbanisering 

Prospects" i 2014 boede i byer, og at dette tal er steget fra 30 % i 1950; bemærker, at 

dette tal forventes at nå op på 66 % i 2050; 

16. opfordrer til, at den nye globale struktur formelt inddrager lokale og regionale 

myndigheder i forberedelsen og gennemførelsen af en klar klimahandlingsplan for 

Parisaftalen; understreger, at denne struktur skal overvåge bindende mål, overvåge 

fremskridt gennem evalueringsmekanismer og tilvejebringe skræddersyede finansielle 

instrumenter til at omsætte forpligtelser til håndgribelige resultater; 

17. opfordrer til at fremme og sikre samordningen mellem alle offentlige myndigheder og 

til at fremme inddragelsen af borgere og sociale og økonomiske interessenter; 

18. opfordrer til en tilpasningskøreplan, der overvåger den regionale og lokale klimaindsats 

og indarbejder de seneste data om tilpasningsindsatsen i EU, bl.a. med henblik på 

indberetninger om EU's NDC; 

19. er bekymret over, at stigningen i ekstreme vejrforhold såsom hedebølger, kraftige 

storme, oversvømmelser og tørke er en direkte konsekvens af menneskeskabte 

klimaændringer og vil fortsætte med at have negative konsekvenser for mange dele af 

Europa med større hyppighed, hvilket gør mennesker, natur og økosystemer, som de 

lever i, mere sårbare, medmindre der træffes konkrete foranstaltninger, og vandets 

kredsløb bliver genoprettet; understreger behovet for at øge investeringerne i grøn 

infrastruktur, som kan hjælpe byer med at forblive kølige og yde beskyttelse eller 

bistand under ekstreme vejrforhold; bemærker, at byer og regioner er indbyrdes 

forbundet og afhængige af, at andre byer og regioner forsyner dem med vigtige ydelser 

som mad, vand og energi, og infrastrukturen til at levere disse; understreger, at effektiv 

tilpasningsplanlægning og -udvikling kræver solide oplysninger om byers fremtidige 

klimarisici og om, hvordan dette kan udmønte sig i fysisk og økonomisk sårbarhed; 

minder om, at der fortsat er visse byer uden byspecifikke oplysninger om klimarisici, 

der kan lægges til grundlag for beslutningsprocessen i forbindelse med planlægning og 

udvikling på lokalt plan, og at dette kræver en fælles og omfattende tilgang, der 

kombinerer dialog og partnerskaber på tværs af sektorer og forvaltningsniveauer; 

opfordrer til, at integreret EU-støtte skal forbedre solidariteten og udvekslingen af 

bedste praksis mellem medlemsstaterne og sikre, at regioner, der er mest berørt af 

klimaændringer, kan træffe de nødvendige tilpasningsforanstaltninger; 

20. opfordrer indtrængende regioner og byer til at udvikle specifikke tilpasningsplaner for 

at sikre, at deres sårbarhed over for klimafændringer reduceres; 

21. understreger behovet for at øge investeringerne i grøn infrastruktur, som kan hjælpe 

byer med at sænke temperaturer og yde beskyttelse og bistand under ekstreme 

vejrforhold; 

22. bemærker, at især forøgelse af trævegetation i byer med omhyggeligt valg af passende 

arter i et bestemt område reducerer den følbare varmestrøm og lufttemperatur og 
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forbedrer derved byers mikroklima effektivt og den termiske komfort for mennesker; 

mener, at dette forhold bør danne grundlaget for EU-byers fysiske planlægning og 

byprojekter; 

23. understreger, at det er nødvendigt, at regionerne gennemfører og regelmæssigt 

ajourfører regionale programmer, der indeholder foranstaltninger til fremme af den 

nødvendige tilpasning for at bekæmpe følgerne af klimaændringer, og at alle regioner 

skal samarbejde om at udforme planer til tilpasning til virkningerne af klimaændringer 

og om at udvikle integrerede planer for kystzoneforvaltning og vandressourcer; 

24. minder om, at EU-strategien for tilpasning til klimaændringer (COM(2013)0216) peger 

på tre hovedmål og dertil knyttede tiltag: 1) fremme medlemsstaternes indsats, 2) 

anspore alle medlemsstater til at vedtage omfattende tilpasningsstrategier og 3) 

tilvejebringe Life-finansiering til at støtte kapacitetsopbygningen og øge 

tilpasningsindsatsen i Europa (2013-2020); 

25. minder om, at det for at opfylde de forpligtelser, der følger af Parisaftalen, ikke blot er 

nødvendigt at reducere emissionerne, men også at øge jordens CO2-

absorptionskapacitet, således at det i anden halvdel af dette århundrede bliver muligt at 

opnå en nettofjernelse af CO2 fra atmosfæren; 

26. opfordrer til en øget beskyttelse af eksisterende og nyetablerede skove i byområder i 

EU's regioner, eftersom de har indflydelse på lokalbefolkningens fritid og i visse 

områder på tilvejebringelse og bevarelse af drikkevandsressourcer: mener, at 

kommunerne bør yde al den nødvendige støtte til at opretholde disse økosystemer og 

deres tjenester og forhindre enhver aktivitet, der medfører en forringelse heraf; 

27. fastholder, at en forøgelse af samfundets og beboelsesområders modstandskraft for at 

håndtere de uundgåelige følger af klimaændringerne nødvendiggør en række 

foranstaltninger, bl.a. en mere effektiv og rationel vandudnyttelse 

(tilpasningsforanstaltninger vedrørende vand bør prioriteres på linje med de afbødende 

foranstaltninger, der allerede gælder for kulstof) og foranstaltninger i kystområderne, 

udformning af strategier, som bygger på en grøn byplanlægning, med særlig 

opmærksomhed på oversvømmelsessikring, mobilisering af knowhow og ressourcer til 

tilpasning af afgrøder og skovforvaltning for at løse problemerne med tørke og brande 

og større sammenhæng mellem økosystemer for at fremme arternes vandring; 

28. erkender behovet for tilpasningsforanstaltninger til at opnå koordination og 

sammenhæng på alle niveauer af planlægning og forvaltning, og at det er vigtigt at sikre 

fælles tilgange og fuldstændig sammenhæng mellem de nationale tilpasningsstrategier 

og lokale risikostyringsplaner; 

29. påpeger, at borgeres sårbarhed over for følgerne af klimaændringerne, især de såkaldte 

ekstreme fænomener, i vid udstrækning er bestemt af deres muligheder for at få adgang 

til basale ressourcer såsom energi og vand; opfordrer følgelig de offentlige myndigheder 

til at sikre adgang til disse to grundlæggende ressourcer; 

30. bemærker, at kun femten medlemsstater har vedtaget en handlingsplan og en 

tilpasningsstrategi med få konkrete foranstaltninger på stedet; understreger behovet for 

at overvåge og evaluere alle tilpasningsstrategier og handlingsplaner vedrørende 
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risikoforebyggelse og oversvømmelses- og vandforvaltning;  

31. anerkender, at effektiv ressourceforvaltning er afgørende for modvirknings- og 

tilpasningsformål med henblik på at identificere fælles prioriteter; opfordrer til 

integrerede lokale strategier for at sikre en mere effektiv anvendelse af ressourcer og 

opbygge modstandskraft over for og tilpasse til virkningerne af klimaændringer i de 

mest berørte områder; 

32. mener, at de lokale og regionale myndigheder bør træffe integrerede og langsigtede 

foranstaltninger til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer på lokalt plan; 

33. mener, at lokale og subnationale myndigheder klart bør kunne definere deres 

forpligtelser vedrørende modvirkning og tilpasning i lighed med, hvad landene har gjort 

gennem NDC'er, for at yde solide og gennemsigtige bidrag, der begynder med solide 

processer for overvågning, rapportering og verifikation, gennem initiativer såsom den 

globale borgmesterpagt for klima og energi; opfordrer til oprettelse af et system med 

lokalt fastsatte bidrag, der skal gennemføres i direkte forbindelse og komplementaritet 

med NDC'er; mener, at disse bidrag, uanset om de er nationale, subnationale, regionale 

eller lokale, bør rette sig efter fælles bestemmelser, procedurer og retningslinjer alt efter 

omstændighederne med henblik på at sikre gennemsigtighed i foranstaltninger og støtte; 

34. minder om, at mindst 20 % af EU-budgettet for 2014-2020 (ca. 212 mia. EUR) bør 

anvendes til klimarelaterede foranstaltninger; bemærker, at Den Europæiske 

Revisionsret i særberetning nr. 31/2016 anfører, at der er en alvorlig risiko for, at målet 

på 20 % ikke kan nås uden yderligere bestræbelser på at håndtere klimaændringerne, 

samtidig med at den anerkender, at arbejdet med opfyldelsen af målet har ført til større 

og mere fokuseret klimafinansiering under visse europæiske struktur- og 

investeringsfonde, nemlig Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og 

Samhørighedsfonden, men at det på andre områder, som f.eks. Den Europæiske 

Socialfond, i landbruget, inden for udvikling af landdistrikter og på fiskeriområdet 

generelt er "business as usual" (dvs. der ikke er sket nogen betydelig omlægning i 

retning af en øget klimaindsats); 

35. glæder sig over medtagelsen af de tematiske mål TO4, TO5 og TO6 blandt kriterierne 

for tildeling af samhørighedsmidler; minder om, at forpligtelsen til at sikre, at mindst 

20 % af den flerårige finansielle ramme anvendes til klimaindsats i perioden 2014-2020, 

ifølge Den Europæiske Revisionsret muligvis ikke kan opfyldes uden yderligere 

foranstaltninger;  

36. understreger manglen på et rapporteringssystem for den andel af struktur- og 

samhørighedsfondene, der tildeles lokale myndigheders modvirknings- og 

tilpasningsforanstaltninger; 

37. opfordrer Kommissionen til at pålægge medlemsstaterne en forpligtelse til at oplyse om 

den procentdel af EU-midler, der anvendes lokalt til at reducere drivhusgasemissioner 

og sikre geografisk tilpasning til klimaændringerne; 

38. opfordrer Kommissionen, EIB og medlemsstaterne til at styrke den administrative 

kapacitet i regioner og byer med henblik på at sætte dem i stand til at drage fuld fordel 

af de offentlige og private finansieringsmuligheder, der er tilgængelige på EU-niveau; 
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understreger behovet for en forbedret finansiel bistand for at hjælpe lokale og regionale 

myndigheder med at gennemføre sammenhængende klimaforanstaltninger; mener, at 

finansielle faciliteter som de globale klimafonde bør være direkte tilgængelige for 

lokale myndigheder; 

39. er opmærksom på problemerne hos kommuner og regioner, der hidtil har været helt 

økonomisk afhængige af udvindingen af konventionelle energikilder som kul, og 

opfordrer til, at der skal anvendes EU-finansieringsprogrammer til støtte for deres 

strukturelle omstilling; 

40. opfordrer de lokale og regionale myndigheder til at gøre, hvad de kan, for at oprette 

offentlige fonde, som kan anvendes til eksempelvis at fremme udviklingen af 

vedvarende energikilder, decentralisere netværk og tilskynde til brugen af elektricitet, 

der er produceret af forbrugere; 

41. opfordrer indtrængende de offentlige myndigheder til at registrere de aktiviteter, der 

øger sårbarheden og drivhusgasemissionerne, og give skattemæssige incitamenter til 

foranstaltninger, der fremmer tilpasning til klimaændringer og reduktion af emissioner; 

42. understreger behovet for at stimulere energiomstillingen og de lokale investeringer i 

foranstaltninger til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer gennem strømlining 

af bestemmelser, mindskelse af bureaukratiet, muliggørelse af innovative løsninger og 

tilskyndelse til partnerskaber med lokalsamfund og civilsamfundet med henblik på at 

fremme klimaforanstaltninger; opfordrer til nationale initiativer til at øge borgernes 

bevidsthed om virkningen af klimaændringer; 

43. understreger vigtigheden af undervisning i klimabeskyttelse og opfordrer til, at der 

gennemføres tilstrækkelige tiltag i kommuner og skoler lokalt for at sikre den fornødne 

ekspertise; 

44. glæder sig over byinitiativer såsom intelligente byer og intelligente net, der forsøger at 

reducere drivhusgasemissioner og øge ressourceeffektiviteten ved at håndtere 

klimaændringer, opnå grøn vækst og fremme områder forbundet med offentlige 

transportsystemer; understreger, at regionerne skal forbedre ordninger om grønne byer 

med henblik på at opnå national grøn vækst i byer, eftersom byer er store kilder til 

drivhusgasemissioner, og at løsninger såsom intelligente net giver mulighed for at 

levere energien på en mere effektiv måde til boliger og bygninger og derved forbedre 

energieffektiviteten og -forbruget; 

45. opfordrer de kompetente myndigheder til at styre land- og skovbrugsproduktionen i 

retning af aktiviteter, der kan reducere direkte og indirekte drivhusgasemissioner, og til 

at udarbejde planer til at sikre en gradvis forøgelse af jordens absorptionskapacitet;  

46. glæder sig over mulige uventede økonomiske gevinster for byer, der går i forreste række 

med hensyn til lavemissionsinfrastruktur, herunder reducerede energiomkostninger, 

faldende vedligeholdelsesomkostninger og reducerede udgifter til folkesundhed, som 

forbedres ved reduktion af forurenende stoffer; 

47. minder om, at mindre projekter vedrørende vedvarende energi, som f.eks. 

energifællesskaber inden for vedvarende energi og projekter for egetforbrug af 
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vedvarende energi, kan bidrage til at opfyldelsen af målene i Parisaftalen; 

48. understreger betydningen af, at byer spiller en hovedrolle i kampen mod 

klimaændringer ved at fremme anvendelsen af kollektiv transport, herunder 

jernbanetransport; bemærker, at trafiktrængsel er en førende kilde til kulstofemissioner; 

understreger, at EU skal arbejde på stedet med byer og regioner for at gøre EU's 

regioner og byer mere energieffektive og tættere forbundet, således at der kan udvikles 

mere intelligente bytransportnet og derved en mere klimarobust verden; 

49. minder om, at transport ikke kun producerer emissioner med en betydelig indvirkning 

på sundheden, men også drivhusgasemissioner; er af den opfattelse, at regioner og byer 

har et enormt potentiale til at reducere drivhusgasemissioner fra transport ved i et større 

omfang at tage højde for dem i transportplanlægningen; fremhæver behovet for 

finansiering af initiativer, der fremmer lokal og regional lavemissionsmobilitet; 

50. tilskynder de lokale myndigheder til at gennemføre transport- og logistikplaner med 

henblik på at fremme elektrificeret offentlig og lokal transport, bl.a. ved at reservere 

visse områder til cyklister og elektriske køretøjer og ved at stille et passende antal 

lettilgængelige ladestandere til rådighed; 

51. opfordrer på baggrund af transportsektorens særlige betydning til, at der udpeges en 

række modelregioner med henblik på at gennemføre undersøgelser vedrørende et 

intelligent og sammenkoblet trafiksystem mellem byer og landområder; 

52. opfordrer Kommissionen til at sikre, at Horisont 2020-programmet øger 

opmærksomheden på og finansieringen af innovative projekter og forskningsprojekter 

inden for den cirkulære økonomi og bæredygtige byer; 

53. gentager, at det er nødvendigt, at regionerne gennemfører direktiv 2010/31/EU om 

bygningers energimæssige ydeevne1 og direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet2; 

54. opfordrer de lokale myndigheder til at gennemføre oplysningskampagner, bl.a. i 

samarbejde med repræsentanter for cateringvirksomheder, til information om fødevarers 

CO2-fodaftryk med henblik på at oplyse borgere om sunde kostvaner og tilskynde dem 

til at spise fødevarer med en begrænset indvirkning på klimaet; 

55. understreger, at lokalt producerede sæsonbestemte fødevarer kan mindske 

drivhusgasemissionerne forårsaget af transport og således reducere det samlede CO2-

fodaftryk fra fødevarer; opfordrer Kommissionen til at styrke den lokale og regionale 

produktion af bæredygtige fødevarer; 

56. opfordrer til styrkelse af partnerskaber mellem EU og lokale og regionale myndigheder 

for at styrke procedurer, der skal fremskynde den lokale klimaindsats inden for 

rammerne af den cirkulære økonomi, for at mindske affald, kontrollere klimaændringer 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne 

(EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13). 
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af 

direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 

14.11.2012, s. 1). 
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og anvende ressourcer mere effektivt; 

57. understreger, at den cirkulære økonomi er et værktøj med et enormt potentiale til at 

forbedre bæredygtigheden i byer, og opfordrer Kommissionen til at integrere byerne i 

strategien om den cirkulære økonomi; 

58. opfordrer de kompetente myndigheder til at løse affaldsproblemet med henblik på at 

virkeliggøre den cirkulære økonomi og fremme bortskaffelse på anden måde end ved 

forbrænding i forbindelse med affald, der ikke kan genanvendes eller genbruges; 

59. anmoder Kommissionen om at finde måder til at styrke internationalt samarbejde 

mellem aktører på regionalt og lokalt plan for at udveksle god praksis og erfaringer og 

opfylde målene i Parisaftalen; 

60. opfordrer de nationale myndigheder til at hjælpe byer og regioner med at gennemføre 

internationale forpligtelser til at støtte klima- og energiinitiativer på lokalt og regionalt 

plan; 

61. opfordrer byer og regioner til at gå i spidsen for fremme af energieffektivitet og 

produktionen af vedvarende energi med henblik på at reducere drivhusgasemissionerne 

og luftforureningen; bemærker, at regionerne og byerne kan spille en væsentlig rolle i 

samfundets overgang til brændsler med mindre fossilt kulstof, og at deres deltagelse i 

oprettelsen af et energisystem baseret på vedvarende energikilder bør være en prioritet 

for EU og for de enkelte medlemsstater; 

62. glæder sig over beslutningen i Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer om at 

udarbejde en særlig rapport om byer og klima i 2023, hvilket er en forpligtelse, som vil 

foranledige øget forskning i byernes betydning for kampen mod klimaændringer; 

opfordrer Kommissionen til at deltage aktivt i udarbejdelsen af denne og til at kæmpe 

for en territorial vision for klimatiltag på flere niveauer; mener, at byer bør give input til 

den næste globale klimarapport for 2018; mener, at byer og regioner kan påvirke den 

politiske beslutningsproces efter Parisaftalen ved at anvende en strategisk tilgang til at 

bekæmpe den globale opvarmning og støtte modvirknings- og 

tilpasningsforanstaltninger i byområder, hvor over halvdelen af verdens befolkning 

lever; 

63. erkender byernes særlige ansvar for at imødegå klimaændringer, da de bidrager til 70 % 

af globale CO2-emissioner; mener, at tilsagnene i erklæringen fra rådhuset i Paris i 

2015 kun kan opfyldes gennem engagement i den globale borgmesterpagt for klima og 

energi og byers udbredte vedtagelse af handlingsplaner i hele EU; opfordrer 

Kommissionen til om nødvendigt at hjælpe med at sikre en vellykket integration af 

"Compact of Mayors" og borgmesterpagten, som indledtes den 22. juni 2016; 

64. bemærker, at lokale og regionale myndigheder under COP22 i Marrakesh udarbejdede 

"Marrakesh Roadmap Action", som fremhæver behovet for en mere direkte inddragelse 

af lokale myndigheder, der formelt bør anerkendes som deltager i den officielle debat 

om klimaændringer, og ikke betragtes som værende på samme niveau som andre ikke-

statslige aktører, som f.eks. NGO'er og den private sektor; 

65. fremhæver, at de offentlige myndigheder bør gå foran med et godt eksempel som 
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energiforbrugere, og opfordrer til, at strukturfondene skal koncentreres eller styrkes for 

at fremme energieffektiviteten i offentlige bygninger og energiuafhængighed i 

lokalsamfundene gennem vedvarende energikilder; 

66. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme pilotordninger 

og -modeller for selvforvaltning af energi på lokalt niveau – modeller baseret på 

distributionssystemer, hvis økonomiske fordele anvendes til at finansiere nye faciliteter, 

der reducerer indvirkningen på miljøet; 

67. opfordrer Kommissionen til at fremme koordineringen og udvekslingen af oplysninger 

og bedste praksis mellem medlemsstater, regioner, lokalsamfund og byer; 

68. er forfærdet over den Europæiske Revisionsrets vurdering fra 2016 om, at EU's mål om 

at anvende 20 % af sit budget i den nuværende programmeringsperiode på 

klimaforanstaltninger ikke bliver opfyldt; erkender, at der er en lang række 

vanskeligheder med at måle og evaluere EU-projekter, som forsøger at afhjælpe 

klimaændringer og indvirkningen heraf; opfordrer Kommissionen til at holde 

Parlamentet ajourført om fremskridt på dette vigtige område; 

69. understreger vigtigheden af decentraliserede kooperative borger-energiprojekter og 

opfordrer til støtte heraf via strukturfondene og gennem fjernelse af den bureaukratiske 

byrde på nationalt og regionalt plan; 

70. anerkender vigtigheden af bottom-up-metoder til at sikre, at interessenter accepterer 

foranstaltninger til at afhjælpe klimaændringer; erkender potentialet ved de værktøjer, 

der er fastlagt i forordningen om fælles bestemmelser1, som f.eks. integrerede 

territoriale investeringer og lokaludvikling styret af lokalsamfundet, til at hjælpe med at 

opfylde EU-målsætninger på dette område; opfordrer Kommissionen til at arbejde med 

interessenter på det nationale og lokale plan for at sikre, at de gør passende brug af 

samtlige værktøjer til rådighed; 

71. gentager sin forpligtelse til at opnå en vellykket global udbredelse af borgmesterpagten 

for klima og energi; bemærker vigtigheden af gennemførelsen af mål, som er fuldt ud 

målbare; bemærker endvidere, at en række af disse handlingsplaner indeholder 

forpligtelser frem til 2020, og at de berørte byer således har yderligere arbejde, der skal 

gøres frem til 2030; 

72. glæder sig over frivillige initiativer, (trafiklysmærkning), der kan synliggøre fødevarers 

og andre produkters klimapåvirkning og CO2-fodaftryk, og opfordrer til fælles 

indikatorer på EU-niveau, der kan muliggøre en frivillig, men sammenlignelig 

mærkning, navnlig inden for den regionale handel. 

 

  

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser 

for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 

generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, 

Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320). 
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