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FÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för regional 

utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet konstaterar att regioner och städer redan har bidragit väsentligt till 

initiativen Lima–Paris-handlingsplanen (LPAA) och plattformen för icke-statliga 

aktörer för klimatåtgärder (Nazca) och därmed visat sin beslutsamhet att bekämpa 

klimatförändringar. Parlamentet välkomnar initiativ såsom Borgmästaravtalet för klimat 

och energi, inklusive initiativet om anpassning till klimatförändringarna 

(Mayors Adapt-initiativet), samförståndsavtalet Under 2 Degrees och 

Regions Adapt-initiativet. Parlamentet uppmuntrar flera städer att ansluta sig till dessa 

initiativ och att förbinda sig till ambitiösa klimatåtgärder. Parlamentet anser att bidraget 

från dessa initiativ bör erkännas och uppmuntras av subnationella och nationella 

myndigheter samt av mellanstatliga organisationer. 

2. Europaparlamentet konstaterar att de lokala myndigheterna är ansvariga för att vidta de 

flesta åtgärderna för begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt 

merparten av EU:s lagstiftning på området. Parlamentet betonar att man behöver vidta 

åtgärder på områdena för stadsplanering, rörlighet, kollektivtrafik och infrastruktur, 

byggnaders energiprestanda, utbildningskampanjer, smarta städer, smarta nät och 

regionala bidrag för att kunna genomföra Parisavtalet. 

3. Europaparlamentet påpekar att nuförtiden bor de flesta européer i städer. De beslut om 

urban infrastruktur som fattas av de ansvariga i städerna kommer att inverka på 

städernas förmåga att stå emot klimatförändringar, eftersom bland annat mer frekvent 

nederbörd, översvämningar och värmeböljor antagligen kommer att vara de utmaningar 

som de europeiska städerna kommer att konfronteras med till följd av 

klimatförändringar. 

4. Europaparlamentet framhåller att städer, företag och andra icke-statliga aktörer har en 

minskningspotential på 2,5–4 miljarder ton koldioxid fram till 20201, vilket är mer än 

vad Indien släpper ut under ett år, och att detta är i samma storleksordning som den 

minskning till 4–6 miljarder ton koldioxid som FN beräknar att de planerade och 

nationellt fastställda bidrag som antogs i Paris kommer att resultera i 2030, tio år senare. 

5. Europaparlamentet betonar att regioner och städer spelar en avgörande roll i kampen 

mot klimatförändringar, och att de på egen hand kan minska de globala utsläppen med 

5 % för att uppfylla Parisavtalet, och att de i samförstånd med andra förvaltningsnivåer 

och den privata sektorn har potential att minska de globala utsläppen med 46 %2. 

6. Europaparlamentet påminner om att transportsektorn är ansvarig för utsläpp av såväl 

växthusgaser som hälsofarliga luftförorenare, vars koncentration i luften i städerna 

regleras i direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av nationella utsläpp av vissa 

luftföroreningar3. 

                                                 
1 Rapport från Global Gender and Climate Alliance (GGCA), december 2015. 
2 Arup-studie Deadline 2020. How cities will get the job done.  

http://www.c40.org/researches/deadline-2020 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av nationella 
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7. Europaparlamentet påminner om artikel 7.2 i Parisavtalet, som fastställer att 

”anpassning utgör en global utmaning som alla står inför och som har lokala, 

subnationella, nationella, regionala och internationella dimensioner”. 

8. Europaparlamentet är medvetet om att åtgärder som vidtas av lokala myndigheter är 

avgörande för att regeringar ska kunna fullgöra sina åtaganden inom ramen för en 

global klimatpolitik. 

9. Europaparlamentet betonar att icke-statliga aktörer håller på att bli ett centralt inslag i 

klimatstrategin efter Pariskonferensen och processen med FN:s ramkonvention om 

klimatförändringar (UNFCCC). Parlamentet betonar att de kan bidra på ett värdefullt 

sätt till den positiva dialogen och den globala inventeringen och till en mer effektiv 

översynsprocess inom ramen för Parisavtalet. 

10. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av såväl enskilda som samordnade 

åtgärder på EU-nivå samt regional och lokal nivå för att anpassa sig till 

klimatförändringarnas effekter. 

11. Europaparlamentet betonar att städer är drivande bakom utformningen av stadspolitik, 

och har förmåga att koppla samman initiativ med nationella handlingsplaner och 

fokusera på initiativ med störst effekt. Lokala förvaltningar bör bli mer involverade i 

EU:s beslutsfattande. 

12. Europaparlamentet konstaterar att borgmästare är direkt ansvariga inför sina väljare för 

sina beslut och kan agera snabbare och mer effektivt, ofta med omedelbara och 

verkningsfulla resultat. 

13. Europaparlamentet efterlyser nya styrelseformer som kan säkra medel för 

klimatåtgärder och för en bättre integrering av regioner och städer och de organ som 

företräder dem, såsom Regionkommittén på EU-nivå, i UNFCCC-processen, i syfte att 

upprätta en permanent och direkt dialog mellan de olika nivåerna, med början på lokal 

och regional nivå. Parlamentet noterar att USA:s meddelande om att man dragit sig ur 

Parisavtalet har fått många amerikanska delstater och städer att upprepa sitt åtagande att 

respektera det amerikanska nationellt fastställda bidraget (NDC) att minska utsläppen 

med 26–28 % fram till 2025 jämfört med 2005 års nivå, och anser att lokala och 

subnationella myndigheter, med tanke på de särskilda omständigheterna, bör vara en 

integrerad del av UNFCCC-processen, för att deras ståndpunkter ska vara 

representerade i denna process samt för att underlätta spridningen av bästa praxis på 

lokal nivå när det gäller begränsning av och anpassning till klimatförändringar. 

14. Europaparlamentet betonar behovet av en tydlig hänvisning till de lokala och regionala 

myndigheternas roll i Parisavtalet i syfte att säkra en långsiktig lösning beträffande 

klimatförändringar. Parlamentet betonar att EU måste arbeta på plats med städer och 

regioner för att få till stånd mer sammankopplade och hållbara europeiska regioner och 

städer, skapa energieffektiva kommuner och utveckla smartare kollektivtrafiknät i 

städerna. 

                                                 
utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av 

direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 17.12.2016, s. 1). 
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15. Europaparlamentet framhåller att nästan 60 % av världens befolkning år 2030 kommer 

att bo i städer. Parlamentet konstaterar att mål 11 för hållbar utveckling, nämligen att 

städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara, 

syftar till att före 2020 väsentligt öka det antal städer och bosättningar som antar och 

genomför integrerade strategier och planer för inkludering, resurseffektivitet, 

begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och motståndskraft mot 

katastrofer samt utveckla och genomföra, i linje med Sendai-ramverket för 

katastrofriskreducering 2015–2030, en heltäckande katastrofriskhantering på alla nivåer. 

Enligt FN:s World Urbanization Prospects från 2014 bodde 54 % av världens 

befolkning i stadsområden 2014, en ökning från 30 % år 1950. Denna siffra beräknas ha 

stigit till 66 % år 2050. 

16. Europaparlamentet begär att den nya globala strukturen formellt ska involvera lokala 

och regionala myndigheter i utarbetandet och genomförandet av en tydlig 

klimathandlingsplan för Parisavtalet. Parlamentet betonar att denna struktur måste 

kontrollera bindande mål, övervaka framsteg med hjälp av utvärderingsmekanismer och 

tillhandahålla specialanpassade finansieringsinstrument för att omsätta åtaganden i 

konkreta resultat. 

17. Europaparlamentet vill se att samordning mellan alla offentliga myndigheter främjas 

och garanteras och att allmänhetens samt de sociala och ekonomiska aktörernas 

deltagande ska understödjas. 

18. Europaparlamentet efterlyser en anpassningsfärdplan för övervakning av regionala och 

lokala klimatåtgärder som innehåller de senaste uppgifterna om anpassningsåtgärder i 

EU, samt för rapportering om EU:s nationellt fastställda bidrag. 

19. Europaparlamentet är bekymrat över att de allt vanligare extrema väderförhållandena, 

såsom värmeböljor, kraftiga stormar, översvämningar och torka, som är en direkt följd 

av klimatförändringar orsakade av människan, kommer att fortsätta ha en negativ 

inverkan på många delar av Europa och inträffa oftare, vilket gör att människor, natur 

och de ekosystem som de lever i blir alltmer sårbara så länge inga konkreta åtgärder 

vidtas och vattencykeln återställs. Parlamentet betonar att det behövs flera investeringar 

i grön infrastruktur som kan ge svalka åt städer och skydd och hjälp under extrema 

väderförhållanden. Parlamentet konstaterar att städer och regioner är sammankopplade 

och beroende av andra städer och regioner för tillhandahållande av grundläggande 

tjänster såsom livsmedel, vatten och energi, och infrastruktur för att leverera dem. 

Parlamentet understryker att en effektiv planering och utveckling av 

anpassningsåtgärder kräver pålitlig information om de klimathot som en stad kan 

utsättas för i framtiden och om hur dessa omsätts i fysisk och ekonomisk sårbarhet. 

Parlamentet påminner om att det fortfarande finns städer som inte har någon 

stadsspecifik information om klimathot som underlag för beslut om planering och 

utveckling på lokal nivå, och att detta kräver en gemensam och heltäckande strategi som 

kombinerar dialog och partnerskap och som spänner över sektorer och 

förvaltningsnivåer. Parlamentet efterlyser ett integrerat EU-stöd för att öka solidariteten 

och utbytet av bästa praxis bland medlemsstaterna och för att säkerställa att de regioner 

som drabbas hårdast av klimatförändringarna kan vidta de åtgärder som krävs för att 

anpassa sig. 
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20. Europaparlamentet uppmanar regioner, storstäder och mindre städer att fastställa 

särskilda anpassningsplaner för att se till att de blir mindre sårbara för 

klimatförändringarna. 

21. Europaparlamentet betonar att det behövs flera investeringar i grön infrastruktur som 

kan hjälpa städer att minska temperaturen och ge dem skydd och hjälp under extrema 

väderförhållanden. 

22. Europaparlamentet konstaterar framför allt att ett utökat vedartat växttäcke i städerna, 

med noggrant utvalda och lämpliga arter för ett visst område, minskar kännbara 

värmeflöden och lufttemperaturer och förbättrar därmed effektivt mikroklimatet i 

städerna och den mänskliga termiska komforten. Parlamentet menar att sådana hänsyn 

bör utgöra utgångspunkten för markanvändningsplanering och urbana projekt i 

EU:s städer. 

23. Europaparlamentet betonar att regionerna måste genomföra och regelbundet uppdatera 

regionala program som innehåller åtgärder för att underlätta en korrekt anpassning i 

syfte att bekämpa effekterna av klimatförändringar, och att alla regioner måste 

samarbeta när planer för anpassning till effekterna av klimatförändringar formuleras och 

integrerade planer för förvaltning av kustområdena och vattenresurser utvecklas. 

24. Europaparlamentet påminner om att EU-strategin för klimatanpassning 

(COM(2013)0216) identifierar tre stora mål och därtill hörande åtgärder: 1) främja 

medlemsstaternas insatser, 2) uppmuntra alla medlemsstater att anta övergripande 

anpassningsstrategier och 3) tillhandahålla finansiering från Life för att stödja 

kapacitetsuppbyggnad och intensifiera anpassningsåtgärderna i Europa (2013–2020). 

25. Europaparlamentet påminner om att för att uppfylla de skyldigheter som följer av 

Parisavtalet måste inte bara utsläppen minska, utan förmågan att absorbera koldioxid 

måste också öka, så att ett nettoupptag av koldioxid ur atmosfären kan uppnås under 

andra hälften av detta århundrade. 

26. Europaparlamentet efterlyser ett ökat skydd av befintliga och nyplanterade stadsskogar i 

EU:s regioner, med tanke på deras betydelse för lokalbefolkningens fritidsaktiviteter 

och, i vissa områden, för tillhandahållandet och bevarandet av dricksvattentäkter. 

Parlamentet anser att kommunerna bör tillhandahålla allt stöd som krävs för att bevara 

dessa ekosystem och deras tjänster samt för att förhindra all verksamhet som skulle 

kunna skada dem. 

27. Europaparlamentet framhåller att för att öka samhällets och boendemiljöers 

motståndskraft mot de oundvikliga effekterna av klimatförändringar krävs ett antal 

åtgärder, bl.a. effektivare och mer rationell vattenanvändning (anpassningsåtgärder som 

avser vatten bör prioriteras på samma sätt som koldioxidrelaterade motåtgärder 

prioriteras) och åtgärder i kustområdena; strategier som bygger på en grön 

stadsplanering måste utvecklas, med särskilt fokus på åtgärder för att hantera 

översvämningar; kunskaper och resurser måste mobiliseras för en anpassning av grödor 

och skogsförvaltning för att hantera problem med torka och bränder, och 

sammankopplingen mellan ekosystemen måste öka för att olika arter lättare ska kunna 

förflytta sig. 
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28. Europaparlamentet erkänner behovet av anpassningsåtgärder för att åstadkomma 

samordning och samstämmighet på alla planerings- och förvaltningsnivåer, och anser att 

det är viktigt att säkerställa ett gemensamt tillvägagångssätt och fullständig 

överensstämmelse mellan nationella anpassningsstrategier och lokala 

riskhanteringsplaner. 

29. Europaparlamentet framhåller att individers sårbarhet inför klimatförändringarnas 

effekter, framför allt inför så kallade extrema fenomen, i stor utsträckning beror på 

deras möjlighet att få tillgång till grundläggande resurser såsom energi och vatten. 

Parlamentet uppmanar således de offentliga myndigheterna att garantera tillgång till 

dessa två grundläggande resurser. 

30. Europaparlamentet noterar att endast femton medlemsstater har antagit en handlingsplan 

och en anpassningsstrategi, och att få konkreta åtgärder har vidtagits på plats. 

Parlamentet framhåller att alla anpassningsstrategier och handlingsplaner för 

riskförebyggande samt hantering av översvämningar och vattenförvaltning behöver 

övervakas och utvärderas.  

31. Europaparlamentet konstaterar att effektiv resursförvaltning är en förutsättning för 

begränsning och anpassning, så att man kan identifiera gemensamma prioriteringar. 

Parlamentet efterlyser integrerade lokala strategier för att säkerställa en effektivare 

resursanvändning och för att bygga upp motståndskraften i de mest drabbade områdena 

och anpassa dem till klimatförändringarnas effekter. 

32. Europaparlamentet anser att lokala och regionala myndigheter bör vidta integrerade och 

långsiktiga åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna på 

lokal nivå. 

33. Europaparlamentet anser att lokala och subnationella myndigheter bör tydligt kunna 

definiera sina begränsnings- och anpassningsåtaganden, såsom länderna har gjort 

genom de nationellt fastställda bidragen, för att tillhandahålla stabila och transparenta 

bidrag i form av konkret övervakning, rapportering och verifiering (MRV) samt initiativ 

såsom det globala borgmästaravtalet för klimat och energi. Parlamentet efterlyser 

inrättandet av ett system med lokalt fastställda bidrag, som ska tillämpas i direkt 

samband med och som komplement till nationellt fastställda bidrag. Parlamentet anser 

att dessa bidrag, oavsett om de är nationella, subnationella, regionala eller lokala, bör ha 

gemensamma former, förfaranden och riktlinjer beroende på vad som är lämpligt, för att 

se till att åtgärder och stöd är transparenta. 

34. Europaparlamentet påminner om att minst 20 % av EU:s budget för 2014–2020 

(cirka 212 miljarder euro) bör gå till klimatrelaterade åtgärder. Parlamentet noterar att 

revisionsrätten i den särskilda rapporten nr 31/2016 anser att det finns en stor risk för att 

20 %-målet inte kommer att uppnås utan ytterligare ansträngningar för att hantera 

klimatförändringar, samtidigt som man erkänner att antagandet av målet har lett till en 

ökad och bättre riktad finansiering av klimatåtgärder via vissa europeiska struktur- och 

investeringsfonder, närmare bestämt Europeiska regionala utvecklingsfonden och 

Sammanhållningsfonden, men att det på andra områden, såsom Europeiska 

socialfonden, jordbruk, landsbygdsutveckling och fiskeri, i princip är som vanligt 

(dvs. ingen större omläggning har skett i riktning mot klimatåtgärder). 
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35. Europaparlamentet välkomnar att de tematiska målen 4, 5 och 6 har tagits upp bland 

kriterierna för tilldelning av sammanhållningsmedel. Parlamentet påminner om att det 

enligt revisionsrätten finns en risk för att målet med att avsätta minst 20 % av den 

fleråriga budgetplanen för klimatåtgärder under perioden 2014–2020 inte nås om inga 

kompletterande åtgärder vidtas.  

36. Europaparlamentet betonar att det saknas ett rapporteringssystem för hur stor del av 

struktur- och sammanhållningsfonderna som avsätts för lokala myndigheters 

begränsnings- och anpassningsåtgärder. 

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ålägga medlemsstaterna att ange hur 

stor del av EU-fonderna som används lokalt för att minska utsläppen av växthusgaser 

och säkerställa att det sker en fysisk anpassning till klimatförändringarna. 

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, EIB och medlemsstaterna att stärka den 

administrativa kapaciteten bland regioner och städer, så att de kan dra full nytta av de 

offentliga och privata finansieringsmöjligheter som finns på EU-nivå. Parlamentet 

betonar att det behövs bättre ekonomiskt stöd för att hjälpa lokala och regionala 

myndigheter att genomföra enhetliga klimatåtgärder. Parlamentet anser att finansiella 

medel såsom de globala klimatfonderna bör göras direkt tillgängliga för lokala 

myndigheter. 

39. Europaparlamentet är medvetet om problemen för de kommuner och regioner som 

hittills varit helt beroende, sett ur ett ekonomiskt perspektiv, av utvinning av 

konventionella energikällor, exempelvis kol, och begär att EU:s finansieringsprogram 

ska stödja en strukturomvandling i dessa kommuner och regioner. 

40. Europaparlamentet uppmanar lokala och regionala myndigheter att göra allt de kan för 

att inrätta offentliga fonder som kan användas för att exempelvis främja utvecklingen av 

förnybar energi, decentralisera nätverk och uppmuntra användningen av 

konsumentproducerad el. 

41. Europaparlamentet uppmanar med kraft de offentliga myndigheterna att registrera 

verksamhet som ökar sårbarheten och utsläppen av växthusgaser, och att skapa 

skatteincitament för verksamhet som främjar en anpassning till klimatförändringarna 

och minskade utsläpp. 

42. Europaparlamentet betonar att energiomställning och lokala investeringar i åtgärder för 

begränsning av och anpassning till klimatförändringarna måste stimuleras genom att 

förenkla regler, minska byråkratin, möjliggöra innovativa lösningar och främja 

partnerskap med kommuner och det civila samhället, i syfte att främja klimatåtgärder. 

Parlamentet efterlyser nationella initiativ för att göra allmänheten mer medveten om 

effekterna av klimatförändringar. 

43. Europaparlamentet betonar betydelsen av utbildning i klimatskydd och anser att 

tillräckliga åtgärder måste vidtas för kommuner och lokala skolor för att kunskapen på 

detta område ska garanteras. 

44. Europaparlamentet välkomnar stadsinitiativ såsom smarta städer och smarta nät som 

syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och öka resurseffektiviteten genom att ta 
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itu med klimatförändringarna och få till stånd grön tillväxt samt främja områden som är 

sammankopplade via kollektivtrafiksystem. Parlamentet understryker att regionerna 

måste förbättra arrangemangen kring gröna städer för att få till stånd nationell och grön 

tillväxt i städerna, eftersom de står för en stor del av utsläppen av växthusgaser, och att 

lösningar såsom smarta nät erbjuder möjligheter att leverera energi till bostäder och 

byggnader på ett effektivare sätt, och därigenom förbättra energieffektiviteten och 

energiförbrukningen. 

45. Europaparlamentet uppmanar behöriga myndigheter att styra jord- och 

skogsbruksproduktionen mot verksamhet som är inriktad på att minska de direkta och 

indirekta utsläppen av växthusgaser, och att utarbeta planer för att åstadkomma en 

stegvis ökning av markens absorptionsförmåga.  

46. Europaparlamentet välkomnar de oförutsedda ekonomiska fördelarna för de städer som 

går i bräschen för en koldioxidsnål infrastruktur, bland annat minskade energi- och 

underhållskostnader samt minskade utgifter för folkhälsan, som ju förbättras av 

minskade föroreningar. 

47. Europaparlamentet påminner om att småskaliga projekt för förnybar energi, såsom 

kooperativ för förnybar energi och projekt som avser egenförbrukare av förnybar 

energi, kan bidra till att målen i Parisavtalet uppnås. 

48. Europaparlamentet betonar betydelsen av att städer intar en ledande roll i kampen mot 

klimatförändringar genom att främja användningen av kollektivtrafik, bl.a. 

järnvägstrafik. Parlamentet konstaterar att trafikstockningar är en stor källa till 

koldioxidutsläpp. Parlamentet betonar att EU måste samarbeta med städer och regioner 

på plats för att göra EU:s regioner och städer mer energieffektiva och bättre 

sammankopplade, i syfte att utveckla smartare transportnätverk i städerna för en mer 

klimattålig värld. 

49. Europaparlamentet påminner om att transporter inte bara genererar utsläpp med en 

betydande inverkan på hälsan, utan också utsläpp av växthusgaser. Parlamentet anser att 

regioner och städer har en enorm potential att minska utsläppen av växthusgaser från 

transporter genom att i större utsträckning beakta dem i transportplaneringen. 

Parlamentet understryker att det behövs finansiering av initiativ som underlättar lokala 

och regionala koldioxidsnåla transporter. 

50. Europaparlamentet uppmanar de lokala myndigheterna att genomföra planer på 

områdena för transport och logistik för att främja eldriven kollektivtrafik och privat 

trafik, bl.a. genom att avsätta vissa områden för endast cyklar och elfordon och 

tillhandahålla ett tillräckligt antal lättillgängliga laddningsstationer. 

51. Med tanke på transportsektorns särskilda betydelse anser Europaparlamentet att ett antal 

modellregioner bör utses för forskning i syfte att få fram ett intelligent och 

sammankopplat transportsystem mellan städer och landsbygd. 

52. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att programmet Horisont 2020 

lägger större fokus och mer finansiering på innovations- och forskningsprojekt som rör 

den cirkulära ekonomin och hållbara städer. 
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53. Europaparlamentet upprepar att regionerna måste genomföra direktiv 2010/31/EU om 

byggnaders energiprestanda1 och direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet2. 

54. Europaparlamentet uppmanar de lokala myndigheterna att genomföra 

informationskampanjer, bl.a. i samarbete med representanter för restaurangbranschen, 

för att öka medvetenheten om livsmedels koldioxidavtryck, i syfte att upplysa 

människor om sunda kostvanor och uppmuntra dem att äta livsmedel med lägre 

miljöpåverkan. 

55. Europaparlamentet understryker att lokalt producerade säsongsbetingade livsmedel 

minskar växthusgasutsläppen från transporter och minskar därmed det totala 

koldioxidavtrycket för livsmedel. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka den 

lokala och regionala hållbara livsmedelsproduktionen. 

56. Europaparlamentet efterlyser starkare partnerskap mellan EU och lokala och regionala 

myndigheter för att stärka förfaranden som påskyndar lokala klimatåtgärder inom ramen 

för den cirkulära ekonomin, för att minska avfall, kontrollera klimatförändringar och 

använda resurser på ett mer effektivt sätt. 

57. Europaparlamentet understryker att den cirkulära ekonomin är ett verktyg med enorm 

potential att förbättra städernas hållbarhet, och uppmanar kommissionen att integrera 

städerna i strategin för den cirkulära ekonomin. 

58. Europaparlamentet uppmanar behöriga myndigheter att ta itu med avfallsproblemet för 

att den cirkulära ekonomin ska ge resultat och främja alternativ till förbränning när det 

gäller bortskaffande av avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas. 

59. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att finna sätt att öka det internationella 

samarbetet mellan regioner och lokala aktörer för att utbyta god praxis och tillvarata 

erfarenheter så att målen i Parisavtalet kan uppnås. 

60. Europaparlamentet begär att de nationella regeringarna ska hjälpa städer och regioner 

att fullfölja internationella åtaganden som avser stöd till klimat- och energiinitiativ på 

lokal och regional nivå. 

61. Europaparlamentet uppmanar städer och regioner att gå i bräschen för främjande av 

energieffektivitet och förnybar energiproduktion i syfte att minska utsläppen av 

växthusgaser samt luftföroreningarna. Parlamentet konstaterar att regioner och städer 

kan spela en viktig roll i utfasningen av koldioxid i samhället och att deras deltagande i 

skapandet av ett energisystem som bygger på förnybara energikällor bör vara en 

prioritering för både EU och de enskilda medlemsstaterna. 

62. Europaparlamentet välkomnar beslutet från den mellanstatliga panelen för 

klimatförändringar att utarbeta en särskild rapport om städer och klimat 2023 – 

ett åtagande som kommer att främja ökad forskning om städernas betydelse i kampen 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda 

(EUT L 153, 18.6.2010, s. 13). 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring 

av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG 

(EUT L 315, 14.11.2012, s. 1). 
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mot klimatförändringar. Parlamentet uppmanar kommissionen att aktivt delta i dess 

utarbetande och att förespråka en territoriell vision för klimatåtgärder på flera nivåer. 

Parlamentet anser att städer bör bidra till rapporten om världsklimatet 2018. Parlamentet 

anser att städer och regioner kan påverka det politiska beslutsfattandet efter Parisavtalet 

genom att tillämpa en strategi för att hantera den globala uppvärmningen och stödja 

begränsnings- och anpassningsåtgärder i stadsområden, där mer än hälften av världens 

befolkning bor. 

63. Europaparlamentet konstaterar att städer har ett särskilt ansvar vad gäller att hantera 

klimatförändringar eftersom de står för 70 % av de globala koldioxidutsläppen. 

Parlamentet anser att de åtaganden som gjordes i förklaringen från stadshuset i Paris 

2015 endast kan uppfyllas genom samverkan med det globala borgmästaravtalet för 

klimat och energi och ett brett antagande av handlingsplaner från städernas sida i hela 

EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att vid behov bidra till att säkerställa en 

framgångsrik integrering av Compact of Mayors och borgmästaravtalet som påbörjades 

den 22 juni 2016. 

64. Europaparlamentet konstaterar att lokala och regionala myndigheter vid COP 22 i 

Marrakech utarbetade Marrakech-färdplanen, som lyfter fram behovet av en mer direkt 

medverkan från lokala myndigheter, som formellt bör erkännas som en del av den 

officiella diskussionen om klimatförändringarna snarare än betraktas på samma nivå 

som andra icke-statliga aktörer, såsom icke-statliga organisationer och den privata 

sektorn. 

65. Europaparlamentet betonar att offentliga myndigheter som energikonsumenter bör 

föregå med gott exempel, och vill se en fokusering eller utökning av strukturfonderna 

för att främja energieffektivitet i offentliga byggnader och självförsörjande kommuner 

genom förnybara energikällor. 

66. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja 

pilotprojekt och försöksmodeller för egenförvaltning av energi på lokal nivå. 

Modellerna ska bygga på distributionssystem vars ekonomiska avkastning används för 

att finansiera nya installationer som minskar det ekologiska fotavtrycket. 

67. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja samordningen och utbytet av 

information och bästa praxis mellan medlemsstater, regioner, lokala samhällen och 

städer. 

68. Europaparlamentet är bestört över revisionsrättens bedömning 2016 att EU:s mål att 

avsätta 20 % av sin budget för innevarande programplaneringsperiod på klimatåtgärder 

inte kommer att uppnås. Parlamentet är medvetet om de olika svårigheterna med att 

mäta och utvärdera EU-projekt som strävar efter att minska klimatförändringarna och 

deras effekter. Parlamentet uppmanar kommissionen att hålla parlamentet uppdaterat 

om framsteg på detta viktiga område. 

69. Europaparlamentet understryker betydelsen av decentraliserade, kooperativa 

medborgarenergiprojekt och anser att de bör stödjas via strukturfonderna och genom en 

minskad administrativ börda på nationell och regional nivå. 
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70. Europaparlamentet konstaterar att nedifrån och upp-strategier är viktiga för att se till att 

intressenter accepterar åtgärder för att minska klimatförändringar. Parlamentet är 

medvetet om potentialen hos de verktyg som fastställs i förordningen om gemensamma 

bestämmelser1, såsom integrerade territoriella investeringar och lokalt ledd utveckling 

när det gäller att bidra till att EU:s mål på detta område uppnås. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att arbeta med intressenter på nationell och lokal nivå för att garantera att 

alla olika verktyg som står till deras förfogande utnyttjas fullt ut. 

71. Europaparlamentet bekräftar sitt engagemang för att åstadkomma en framgångsrik 

global utbyggnad av borgmästaravtalet för klimat och energi. Parlamentet konstaterar 

att det är viktigt att fastställa mål som är fullt mätbara. Parlamentet noterar dessutom att 

vissa handlingsplaner innehåller åtaganden fram till 2020 och att de berörda städerna 

därför måste fortsätta arbeta fram till 2030. 

72. Europaparlamentet välkomnar frivilliga åtgärder (”trafikljusmärkning”) för att se till att 

klimatpåverkan och koldioxidavtryck är synliga på livsmedel och andra produkter samt 

efterlyser EU-omfattande gemensamma indikatorer som möjliggör en frivillig men 

jämförbar märkning, särskilt inom den regionala handeln. 

  

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om gemensamma 

bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av 

den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 

Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om 

upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006, EUT L 347, 20.12.2013, s. 320. 
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