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BEGRUNDELSE – RESUMÉ AF FORHOLDENE OG KONKLUSIONER 

Cirkulær økonomi er et nyt europæisk politikkoncept, der sigter på en strukturel reform af 

vores økonomi med henblik på at gå bort fra "take, make, dispose"-modellen til en cyklisk 

model, der er mere i overensstemmelse med det levende system. Med henblik på at foretage 

dette skift og omlægge vores fremtid offentliggjorde Europa-Kommissionen derfor 

handlingsplanen for den cirkulære økonomi i december 2015. Handlingsplanen er en bred 

ramme for EU's offentlige politik, der sigter mod at omdefinere vores samfundsmæssige 

tilgang til produktion og forbrug af varer og tjenester. Samhørighedspolitikken, der er en af de 

centrale europæiske politikker, opfattes som en af de vigtigste investeringskilder. Derudover 

giver samhørighedspolitikken de bedste gennemførelsesværktøjer i forhold til den cirkulære 

økonomi med hensyn til proportionalitets- og nærhedsprincipperne. Forvaltning på flere 

niveauer, som er samhørighedspolitikkens grundidé, henhører under samme princip. Disse to 

offentlige politikker drives derfor af samme logik og bør supplere hinanden, samtidig med at 

de realiserer deres politiske mål. Vi må anerkende og styrke eksisterende politikværktøjer 

inden for begge politikker for at udnytte det omtalte potentiale fuldt ud. 

Samhørighedspolitikkens rolle i forhold til fremme af den cirkulære økonomi 

I forbindelse med forberedelsen af programmeringsperioden 2014-2020 blev den cirkulære 

økonomi ikke anerkendt som et prioriteret politikområde i EU. Efter vedtagelse af 

handlingsplanen for den cirkulære økonomi er der derfor blevet gjort en indsats for at 

anerkende relevant og tilgængeligt investeringspotentiale i ESI-fondene, som endvidere kan 

strømlines mod gennemførelsen af den cirkulære økonomi.  

Til en forbedring af affaldshåndteringen og et forbedret fokus på forebyggelse, genbrug og 

genanvendelse af affald, som er de foretrukne former for affaldsbehandling i EU, er der et 

investeringspotentiale på 5,5 mia. EUR. Der er desuden 2,3 mia. EUR i form af miljøvenlige 

produktionsprocesser og ressourceeffektivitet i SMV'er. Samhørighedspolitikken kan støtte 

genbrug af vand med 15 mia. EUR bevilget til investering i vandsektoren i perioden 2014-

2020. Der er desuden vigtige muligheder for finansiering af forskning og innovation, og den 

cirkulære økonomi har førsteprioritet inden for de intelligente specialiseringsstrategier, der 

styrer disse investeringer.  

Cirkulær økonomi som en drivkraft for bæredygtig og regional udvikling 

Alle byer og kommuner i EU skal være drivkraft for foranstaltninger inden for den cirkulære 

økonomi. De lokale og regionale myndigheder er dem, der er tættest på borgerne og lokale 

udfordringer, og de har derfor et bedre indblik i lokale udfordringer og muligheder. Det er 

derfor særdeles vigtigt at sikre tilstrækkelig funktionel og finansiel uafhængighed for lokale 

og regionale myndigheder, især med hensyn til retten til at udarbejde og gennemføre egne 

udviklingsstrategier, lokaludvikling styret af lokalsamfundet og integreret territorial 

investering, for at hjælpe lokale aktører til at kombinere støttemidler og planlægge lokale 

initiativer, der er målrettet en cirkulær økonomi. 

Tænkning i systemer er et af de grundlæggende principper inden for den cirkulære økonomi, 

idet skiftet fra en lineær økonomisk model til en cirkulær kun kan tilvejebringes via 

samarbejde og sammenhæng i forretnings- og produktionsmodeller. I betænkningen bliver der 

desuden lagt vægt på SMV'ers rolle som dem, der kender de lokale markeder bedst og kan 

øge bevidstheden om positive praksisser gennem samarbejde med lokalsamfundene og skabe 
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lokal værdi samt bæredygtige lokale job. SMV'er giver markedet og samfundet nye løsninger 

og cirkulære forretningsmodeller gennem innovation og udvikling. I denne proces er de 

afhængige af samhørighedspolitikken, herunder især den intelligente specialisering og 

synergierne i Horisont 2020, de europæiske struktur- og investeringsfonde samt investeringer 

udløst via Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Bank for 

Genopbygning og Udvikling (EBRD) osv. Vi bør støtte disse tiltag og skræddersy begge 

politikker hertil med det formål, at innovationer af i dag bliver morgendagens virkelighed. 

Der er desværre stadig mangel på efterspørgsel efter cirkulære produkter og tjenester, ofte 

fordi de er dyrere end lineære produkter og tjenester, og fordi der ikke tages højde for de 

negative eksterne virkninger. Grønne offentlige indkøb kombineret med cirkulære indkøb 

udgør et formidabelt værktøj for offentlige myndigheder som incitament for cirkulære 

økonomiske markeder. 

Den makroregionale tilgang er desuden nøglen til at opnå samarbejde og koordination 

regionalt samt en mulighed for at etablere regionale markeder, især for sekundære råvarer. Vi 

skal derfor strømline oprettelsen af fælles kapacitet, f.eks. med hensyn til regenerering af 

olieaffald og anden genanvendelseskapacitet. Grænseoverskridende og tværnationale 

samarbejdsprogrammer er afgørende for at øge det interregionale samarbejde om cirkulære 

økonomiske aktiviteter samt fremme industriel symbiose, oplysning og udveksling af viden 

og bedste praksis. 

Hele denne indsats skal gøre EU's regioner og lokalsamfund mere robuste og 

konkurrencedygtige på de globale markeder. Cirkulær økonomi giver lokale job og 

forretningsmodeller, der er baseret i hjertet af EU samt i EU's regioner og lokale kommuner. 

En af de primære forudsætninger for at opnå en fuldt funktionsdygtig model for den cirkulære 

økonomi er en stigning i bæredygtig og lokal energiproduktion, samtidig med at 

ressourceeffektiviteten og strømmen af nyttiggjorte materialer øges. Vedvarende energikilder 

er en af de vigtige støttesøjler i den cirkulære økonomi, og vedvarende energikilder udgør 

derfor en af de vigtigste indirekte investeringer i den cirkulære økonomi med et betydeligt 

potentiale for fremme af lokal grøn beskæftigelse. 

Bioøkonomi, der er et veletableret område for europæisk offentlig politik, består af vigtige 

politiske foranstaltninger, der kan yde et væsentligt bidrag til gennemførelsen af den 

cirkulære økonomi. Omstillingen til biologiske råstoffer og forarbejdningsmetoder kan, når vi 

når 2030, spare op til 2,5 mia. t CO2-ækvivalenter om året og samtidig mindske den 

afhængighed af fossile brændstoffer, der udgør en væsentlig langsigtet udfordring for EU. 

Biobaserede, bionedbrydelige og komposterbare materialer samt varige materialer er vigtige 

for at opnå en bedre ressourceeffektivitet og lagring af værdifulde materialer i cirkulære 

kredsløb. Det fremtidige innovationspotentiale består i at opnå en mere effektiv håndtering af 

biomaterialer samt en udfasning af giftige stoffer fra alle materialer. 

Et af de første lovgivningsmæssige skridt mod at gennemføre pakken om cirkulær økonomi 

var affaldspakken, der definerede en lang række nødvendige bestemmelser vedrørende korrekt 

håndtering af affald, som er den primære udfordring for lokale kommuner og regioner. Det 

kan ikke undgås, at opfyldelsen af målene i affaldspakken skal støttes finansielt af 

samhørighedspolitikken. I betragtning af niveauerne for genanvendelse, der er opstillet på 

EU-plan, og den tilsigtede tidsramme for gennemførelse er det nødvendigt at rette 

investeringer mod de højeste niveauer i affaldshierarkiet for at kunne opfylde målene og 

undgå langsigtede teknologiske fastlåsninger. Medlemsstaterne bør anvende nationale 
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strategier inden for cirkulær økonomi og nationale affaldshåndteringsplaner som de 

langsigtede politikværktøjer, der kan give klare retningslinjer for alle aktører og sende et 

signal til Kommissionen om, at de er på rette vej i forhold til at opnå cirkulær økonomi. 

Fødevarespild anerkendes globalt som et alvorligt økonomisk og etisk problem, der bør 

håndteres for hvert led i fødevareværdikæderne. I EU går der p.t. ca. 173 kg fødevarer pr. 

person til spilde om året, hvilket svarer til 20 % af den årlige fødevareproduktion i Europa. 

Lokale aktiviteter har vist sig at være effektive med hensyn til håndtering af denne 

overordnede udfordring, da der er flere succeshistorier og gennemførte projekter i EU. Der 

bør derfor ske en stigning i finansieringsmuligheder, der er rettet mod dette vigtige 

politikområde. 

Henkastning af affald har også vist sig at være en af de presserende globale udfordringer, der 

typisk påvirker lokale samfund og deres livskvalitet mest. Visse skøn viser, at oprydning 

koster hver af EU's skatteydere ca. 25 EUR pr. år, i nogle medlemsstater når udgifterne helt 

op på 54 EUR årligt. Håndteringen af affald skal fremmes og finansieres bedre via ESI-fonde, 

da det har både miljømæssige og sociale fordele. De fattigste samfundslag er dem, der 

påvirkes mest af manglende handling. Løsningen af problemet med affald i havet skal starte 

med forebyggelsen af henkastning af affald på land. 

Cirkulær økonomi i samhørighedspolitikken efter 2020  

Samhørighedspolitik og cirkulær økonomi handler ikke kun om infrastrukturpolitikker, men 

også om social sammenhæng og solidaritet. De giver svar på de udfordringer, som lokal- og 

regionalsamfundene står over for med hensyn til, hvordan de vigtigste klimarelaterede 

spørgsmål skal gribes an. I denne betænkning overvejes indførelse af en bestemmelse om en 

forhåndsbetingelse for at opnå cirkulær økonomi inden for rammerne af 

samhørighedspolitikken med det formål at lade nye operationelle programmer afspejle 

principperne i den cirkulære økonomi bedre. I denne betænkning kræves det, at der 

gennemføres en relevant sporingsmetode for en præcis overvågning af 

samhørighedspolitikkens bidrag til at opnå en cirkulær økonomi, og der opfordres til en 

væsentlig stigning i investeringer i den cirkulære økonomi og klimarelaterede områder i 

samhørighedspolitikken efter 2020. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om samhørighedspolitikken og den cirkulære økonomi 

(2017/2211(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 3, og 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 4, 11, 174-

178, 191 og 349, 

– der henviser til Parisaftalen, afgørelse 1/CP.21 og den 21. partskonference (COP21) 

under UNFCCC samt den 11. samling i den partskonference, der tjener som møde for 

parterne i Kyotoprotokollen (CMP11), som afholdtes i Paris, Frankrig, fra den 30. 

november til den 11. december 2015, 

– der henviser til artikel 7, stk. 2, og artikel 11, stk. 2, i Parisaftalen, der anerkender den 

lokale, subnationale og regionale dimension af klimaændringer og klimapolitik, 

– der henviser til FN's nye mål for bæredygtig udvikling, særlig udviklingsmål 7 om at 

"sikre adgang til billig, pålidelig og bæredygtig og moderne energi for alle" og 

udviklingsmål 11 om at "gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, 

robuste og bæredygtige", 

– der henviser til 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 ("forordningen om de generelle bestemmelser")1, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. 

december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige 

bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om 

ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/20062,  

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. 

december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning 

(EF) nr. 1081/20063, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. 

december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde4, 

                                                 
1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320. 
2 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 289. 
3 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470. 
4 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259. 
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– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. 

december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en 

europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, 

forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne grupper og af deres funktion5, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1300/2013 af 17. 

december 2013 om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) 

nr. 1084/20066, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 

og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20027, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. januar 2017 med titlen "Affald-til-

energis rolle i den cirkulære økonomi" (COM(2017)0034), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. januar 2017 med titlen "Rapport om 

gennemførelse af handlingsplanen for den cirkulære økonomi" (COM(2017)0033), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. december 2015 med titlen 

"Investering i job og vækst – maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og 

investeringsfonde" (COM(2015)0639), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. december 2015 med titlen "Kredsløbet 

lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi" (COM(2015)0614), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2 juli 2014 med titlen "Omstilling til en 

cirkulær økonomi: et program for et Europa uden affaldsproduktion" 

(COM(2014)0398), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2014 med titlen "En grøn 

handlingsplan for SMV'er: Sætte SMV'erne i stand til at gøre miljøudfordringer til nye 

forretningsmuligheder" (COM(2014)0440), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020 – 

En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. februar 2012 med titlen "Nye veje til 

bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa" COM(2012)0060), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. juli 2012 om "Intelligente byer og 

samfund – Det Europæiske Innovationspartnerskab" (COM(2012)4701), 

– der henviser til undersøgelsen af december 2017 med titlen "Integration of 

environmental concerns in Cohesion Policy Funds (ERDF, ESF, CF) – Results, 

evolution and trends through three programming periods (2000-2006, 2007-2013, 2014-

                                                 
5 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 303. 
6 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 281. 
7 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 
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2020)" bestilt af Europa-Parlamentet, 

– der henviser til sin beslutning af 16. februar 2017 om investering i job og vækst – 

maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde: en evaluering 

af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser nævnte rapport8, 

– der henviser til sin beslutning af 13. september 2016 om europæisk territorialt 

samarbejde – bedste praksis og innovative foranstaltninger9, 

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om synergi for at fremme innovation: De 

europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020 og andre europæiske 

innovationsfonde og EU-programmer10, 

– der henviser til sin beslutning af 9. juli 2015 om ressourceeffektivitet: overgang til en 

cirkulær økonomi11, 

– der henviser til sin beslutning af 19. maj 2015 om grønne vækstmuligheder for 

SMV'er12, 

– der henviser til sin erklæring om intelligente øer af 28. marts 2017, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52 og til artikel 1, stk. 1, litra e), i og bilag 3 

til Formandskonferencens afgørelse af 12. december 2002 om proceduren for tilladelse 

til at udarbejde initiativbetænkninger, 

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget 

om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0000/2018), 

A. der henviser til, at lokale og regionale myndigheder går forrest i overgangen til en 

cirkulær økonomi, og at deres bidrag er nøglen til at gennemføre dette skift; 

B. der henviser til, at overgangen til en stærkere, mere cirkulær økonomi er en udfordring 

for alle europæiske regioner, men at den samtidig udgør væsentlige muligheder for disse 

regioner; 

C. der henviser til, at en opfyldelse af målene i Parisaftalen indebærer et skift i retning af 

en mere cirkulær økonomi; 

D. der henviser til, at samhørighedspolitikken ikke kun giver mulighed for investeringer, 

som modsvarer lokale behov, via de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-

fondene), men også tilvejebringer en integreret politisk ramme for at hjælpe de 

europæiske regioner med at håndtere rækken af udfordringer for deres udvikling, 

herunder gennem støtte til ressourceeffektivitet og bæredygtig udvikling samt territorialt 

samarbejde og kapacitetsopbygning; 

                                                 
8 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0053. 
9 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0321. 
10 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0311. 
11 EUT C 265 af 11.8.2017, s. 65. 
12 EUT C 353 af 27.9.2016, s. 27. 



 

PR\1147890DA.docx 9/11 PE619.126v02-00 

 DA 

E. der henviser til, at den nuværende lovgivningsmæssige ramme for 

samhørighedspolitikken ikke nævner overgangen til en cirkulær økonomi som et mål, 

og at bæredygtig udvikling er et horisontalt princip for brugen af ESI-fondene som 

defineret i artikel 8 og i den fælles strategiske ramme (bilag 1) i forordningen om fælles 

bestemmelser; 

F. der henviser til, at mange af de tematiske mål, der er fastsat for ESI-fondene for at 

overholde Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst samt de 

relaterede forhåndsbetingelser, er relevante for målene for en cirkulær økonomi; 

G. der henviser til, at artikel 6 i forordningen om fælles bestemmelser gør det obligatorisk 

for operationer, der støttes af ESI-fondene, at overholde gældende EU-ret og national 

lovgivning vedrørende anvendelse af EU-retten, herunder miljølovgivning; 

Samhørighedspolitikkens rolle i forbindelse med fremme af den cirkulære økonomi 

1. bemærker, at EU-støtten for perioden 2014-2020 til innovation, SMV'er, en økonomi 

med lave kulstofemissioner og miljøbeskyttelse ifølge Kommissionens rapport om 

gennemførelse af handlingsplanen for den cirkulære økonomi udgør 150 mia. EUR; 

2. beklager imidlertid, som fremhævet i en undersøgelse iværksat af Kommissionen, at den 

nuværende politiske ramme ikke åbner mulighed for, at samhørighedspolitikken kan 

yde sit fulde bidrag til den cirkulære økonomi; bemærker i den henseende, at 

definitionen af de nuværende kategorier for 

 

 

 

"interventionsområder", der bruges til finansielle bevillinger, ikke dækker den cirkulære 

økonomi som sådan; 

3. bemærker, at flere regioner har brugt deres strategier for intelligent specialisering til 

opstilling af prioriteter vedrørende den cirkulære økonomi og styrer deres investeringer 

i forskning og innovation via samhørighedspolitikken hen imod dette mål; 

4. glæder sig over etableringen af et europæisk ressourceeffektivitetscenter for SMV'er; 

5. gentager sin holdning om, at den cirkulære økonomi dækker mere end affaldshåndtering 

og omfatter områder som grønne job, vedvarende energi, ressourceeffektivitet, 

bioøkonomi, vandforvaltning, energieffektivitet, fødevarespild, affald i havet samt 

forskning og innovation på relaterede områder; anerkender dog, at affaldsinfrastruktur 

er et vigtigt element, der kan reducere lineære produktions- og forbrugsmønstre; 

6. fremhæver eksistensen og vigtigheden af en forhåndsbetingelse i forbindelse med ESI-

fondene vedrørende "fremme af økonomisk og miljømæssigt bæredygtige investeringer 

i affaldssektoren"; beklager imidlertid den manglende hensyntagen til affaldshierarkiet 

og manglen på en grundig miljøvurdering af de langsigtede resultater i et stort antal 

tilfælde, som har været medfinansieret af ESI-fondene; 

7. understreger betydningen af at anvende et affaldshierarki som en forudsætning for at 

opnå en cirkulær økonomi; påpeger desuden en negativ trend i retning af at investere 
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ESI-fondsmidler på de lavere niveauer af affaldshierarkiet, navnlig i mekanisk-

biologiske behandlingsanlæg og forbrænding, hvilket kan medføre overkapacitet og 

langsigtet teknologisk fastlåsning og dermed potentielt forhindre, at EU's 

genanvendelsesmål nås; 

Den cirkulære økonomi som drivkraft for bæredygtig og regional udvikling 

8. understreger vigtigheden af partnerskabsprincippet og interessenternes vigtige rolle ved 

udarbejdelsen af partnerskabsaftaler og operationelle programmer; opfordrer til en reel 

inddragelse af partnere i politiske processer og til en tilstrækkelig indarbejdelse af mål 

relateret til den cirkulære økonomi i programmeringsdokumenter; 

9. bemærker, at projekter, der har forbindelse til den cirkulære økonomi, og som har 

modtaget støtte under samhørighedspolitikken, har bragt større fordele for mere 

udviklede regioner; opfordrer derfor mindre udviklede regioner til at øge deres 

bestræbelser på at opnå teknologiske kvantespring ved at gennemføre flere projekter, 

der opfylder principperne om cirkulær økonomi; 

10. fremhæver bioøkonomiens potentiale for den regionale udvikling; opfordrer til, at der i 

højere grad gøres brug af ESI-fondene til gennemførelse af eksisterende innovationer, 

mens videre innovation inden for udviklingen af biobaserede, bionedbrydelige og 

komposterbare materialer produceret af bæredygtigt forvaltede bioråmaterialer 

fremmes; 

11. opfordrer til en bedre adgang til finansiering for lokale myndigheder for at muliggøre 

investeringer i grønne job og lokal energiomstilling, herunder energieffektivitet, 

decentral distribution af energi og den cirkulære økonomi; 

12. gør opmærksom på, at ud af en stikprøve på 32 operationelle programmer, der blev 

vurderet til en undersøgelse af integrationen af miljøhensyn i 

samhørighedspolitikfondene, er der ni, der tager hånd om den cirkulære økonomi, og 

seks, der beskæftiger sig med grønne job; påskønner nationale og regionale 

myndigheders nuværende indsats, men opfordrer samtidig medlemsstaterne til en bedre 

integration af den cirkulære økonomi i deres operationelle programmer og 

partnerskabsaftaler; 

13. mener, at den fremtidige planlægning af ESI-fonde bør integreres bedre i de nationale 

energi- og klimaplaner for 2030; 

14. opfordrer medlemsstaterne til at fremme grænseoverskridende samarbejde, især gennem 

europæisk territorialt samarbejde (ETS), for at gennemføre projekter inden for cirkulær 

økonomi; 

15. fremhæver potentialet i makroregionale strategier med henblik på at opnå en cirkulær 

økonomi, ikke kun i medlemsstaterne, men også i tredjelande beliggende i det samme 

geografiske område; understreger, at de strategier kunne støtte skabelsen af et marked 

for sekundære råstoffer for EU; 

16. gentager sin holdning om vigtigheden af tilstrækkelig kapacitetsopbygning og -

vedligeholdelse hos lokale, regionale og nationale offentlige myndigheder, som også er 
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yderst relevant for overgangen til en cirkulær økonomi; understreger den vigtige rolle, 

som teknisk bistand kan spille på dette område; 

17. understreger vigtigheden af grønne offentlige indkøb som en drivkraft for den cirkulære 

økonomi med et potentielt marked på ca. 1,8 bio. EUR om året til levering af varer, 

tjenester og bygge- og anlægsarbejder13; 

18. opfordrer regionale og lokale myndigheder til at investere yderligere i uddannelse og 

oplysning om fordelene ved alle foranstaltninger, der tager sigte på at gennemføre den 

cirkulære økonomi via projekter om samhørighedspolitik, og dermed øge borgernes 

deltagelse og påvirke kundeadfærd; 

Den cirkulære økonomi i samhørighedspolitikken efter 2020 

19. opfordrer Kommissionen til i næste programmeringsperiode at iværksætte en relevant 

sporingsmetode for en præcis overvågning af samhørighedspolitikkens bidrag til at opnå 

en cirkulær økonomi; 

20. opfordrer Kommissionen til i den fremtidige samhørighedspolitik at udforme en ny 

bestemmelse vedrørende forhåndsbetingelser, der er knyttet til opnåelsen af en cirkulær 

økonomi, f.eks. gennem udviklingen af strategier inden for cirkulær økonomi; 

21. understreger vigtigheden af at styrke støtten inden for rammerne af 

samhørighedspolitikken til bæredygtig byudvikling og opfordrer til, at mål relateret til 

den cirkulære økonomi i den forbindelse får en mere fremtrædende rolle; opfordrer til, 

at innovative byforanstaltninger på dette område fortsættes, og at Kommissionen gør 

maksimal brug af erfaringerne fra perioden 2014-2020, når man udarbejder forslag 

vedrørende fremtiden; 

22. understreger, at den cirkulære økonomi og bekæmpelsen af klimaforandringer er 

indbyrdes forbundne, og opfordrer derfor til en væsentlig stigning i investeringer i den 

cirkulære økonomi og klimarelaterede områder i samhørighedspolitikken efter 2020; 

° 

° ° 

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 

 

                                                 
13 "Køb grønt! - Håndbog om grønne offentlige indkøb", 3. udgave, Europa-Kommissionen, 2016. 


