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MOTIVERING – BAKGRUND OCH SLUTSATSER 

Cirkulär ekonomi är ett nytt europeiskt politiskt koncept som innebär strukturella reformer av 

ekonomin, bort från slit-och-släng-mentaliteten till en cyklisk modell som står i bättre 

samklang med naturen. Som ett led i arbetet med att göra denna omställning och omforma vår 

framtid offentliggjorde kommissionen i december 2015 en handlingsplan för den cirkulära 

ekonomin, en bred ram för offentlig EU-politik med syftet att omdefiniera samhällets syn på 

produktion och konsumtion av varor och tjänster. Sammanhållningspolitiken, en av EU:s 

kärnstrategier, är en av våra främsta investeringskällor. Eftersom sammanhållningspolitiken 

bedrivs i enlighet med proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna finns här också de bästa 

verktygen för att genomföra den cirkulära ekonomin. Flernivåstyrning – 

sammanhållningspolitikens grundstomme – följer samma principer. Dessa två områden av 

den offentliga politiken drivs alltså av samma principer, och det bör uppstå synergier i arbetet 

med att uppnå målen för respektive politikområde. För att helt och hållet utnyttja denna 

potential behöver vi identifiera och stärka de politiska verktyg som redan finns inom dessa 

två politikområden. 

Hur kan sammanhållningspolitiken främja den cirkulära ekonomin? 

När programperioden 2014–2020 planerades var cirkulär ekonomi inte någon prioriterat 

politikområde för EU. Efter det att handlingsplanen för den cirkulära ekonomin antagits 

gjordes därför ansträngningar för att identifiera sådan relevant och tillgänglig 

investeringspotential inom ESI-fonderna som också kunde passa till genomförande av den 

cirkulära ekonomin.  

För bättre avfallshantering och fokus på förebyggande, återanvändning och återvinning av 

avfall, som är de föredragna alternativen i EU, finns det en investeringspotential på 

5,5 miljarder euro. Vidare finns det 2,3 miljarder euro att tillgå för miljöriktiga 

produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag. Genom 

sammanhållningspolitiken kan återanvändning av vatten få stöd med 15 miljarder euro, som 

anslagits för investeringar i vattensektorn under perioden 2014–2020. Det finns också stora 

finansieringsmöjligheter för forskning och innovation, och den cirkulära ekonomin är en 

prioritet inom strategierna för smart specialisering, som styr dessa investeringar.  

Den cirkulära ekonomin som motor för hållbar och regional utveckling 

EU:s städer och kommuner kommer att bli motorn för åtgärder för den cirkulära ekonomin. 

Lokala och regionala myndigheter ligger närmast medborgarna och de lokala utmaningarna, 

och de har därför bäst kunskap om dessa lokala utmaningar och möjligheter. Därför är det av 

yttersta vikt att säkerställa tillräcklig operativ och ekonomisk självständighet för lokala och 

regionala myndigheter, särskilt vad gäller deras rätt att ta fram och genomföra egna strategier 

för lokalt ledd utveckling (CLLD) och integrerad territoriell investering (ITI) för att hjälpa 

lokala aktörer att kombinera olika typer av finansiering och planera lokala initiativ med 

inriktning på den cirkulära ekonomin. 

Systemtänkande är en av grundprinciperna i den cirkulära ekonomin. Omställningen från vår 

ekonomis linjära modell till en cirkulär modell kan bara uppnås genom samarbete och 

sammankoppling av affärs- och produktionsmodeller. I betänkandet betonas också vikten av 

de små och medelstora företagen, som känner de lokala marknaderna bäst och kan sprida 

kunskap om positiva metoder genom samarbete med lokalsamhället, skapa lokalt mervärde 
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och hållbar lokal sysselsättning. Genom innovation och utveckling ger små och medelstora 

företag marknaden och samhället nya lösningar och cirkulära affärsmodeller. I denna process 

behöver de sammanhållningspolitiken, särskilt för smart specialisering och synergi med 

Horisont 2020, de europeiska struktur- och investeringsfonderna samt investeringar som 

stimuleras via Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska banken för 

återuppbyggnad och utveckling (EBRD) etc. Vi bör stödja detta arbete och anpassa båda 

politikområdena i denna riktning, med målet att dagens innovationer ska bli morgondagens 

verklighet. Tyvärr är efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster fortfarande begränsad, 

ofta för att de är dyrare än motsvarande linjära produkter, vars negativa externa effekter inte 

speglas i priset. Miljöriktig offentlig upphandling i kombination med cirkulär upphandling är 

ett kraftfullt verktyg som offentliga myndigheter kan använda för att stimulera marknader för 

cirkulär ekonomi. 

Dessutom är makroregionala strategier en nyckel till samarbete och samordning regionalt och 

de erbjuder en möjlighet att etablera regionala marknader, särskilt för returråvaror. Därför 

måste vi samordna uppbyggnaden av delad kapacitet, t.ex. vad gäller regenerering av 

spilloljor och andra återvinningsmöjligheter. Gränsöverskridande och flernationella 

samarbetsprogram är av avgörande betydelse för att stimulera interregionalt samarbete för den 

cirkulära ekonomin och främja industriell symbios, upplysningsverksamhet och utbyte av 

kunskap och bästa praxis. 

Alla dessa insatser syftar till att göra våra regioner och lokalsamhällen starkare och mer 

konkurrenskraftiga på de globala marknaderna. Den cirkulära ekonomin ger lokala jobb och 

affärsmodeller baserade i EU:s hjärta, i dess regioner och lokalsamhällen. En av de främsta 

förutsättningarna för att skapa en väl fungerande modell för cirkulär ekonomi är ökad hållbar 

och lokal energiproduktion, samtidigt som man ökar resurseffektiviteten och flödet av 

återvunnet material. En av de viktigaste pelarna till stöd för den cirkulära ekonomin är 

förnybara energikällor, som sålunda är ett av de viktigaste sätten att indirekt investera i den 

cirkulära ekonomin, med stor potential att stimulera lokal miljöriktig sysselsättning. 

Bioekonomi är ett etablerat område inom europeisk offentlig politik och omfattar viktiga 

politiska åtgärder som kan ge kraftig skjuts åt genomförandet av den cirkulära ekonomin. 

Omställningen till biologiska råvaror och biologiska bearbetningsmetoder skulle kunna 

innebära årliga besparingar på upp till 2,5 miljarder ton koldioxidekvivalenter senast 2030, 

samtidigt som beroendet av fossila bränslen skulle minska, något som är en stor utmaning på 

längre sikt för EU. Biobaserade, biologiskt nedbrytbara och komposterbara material, liksom 

permanenta material, är viktiga för bättre resurseffektivitet och kvarhållande av värdefulla 

material i kretslopp. Den framtida innovationspotentialen ligger i att åstadkomma effektivare 

förvaltning av bioråvaror och fasa ut giftiga ämnen från alla material. 

En av de första lagstiftningsåtgärderna i riktning mot den cirkulära ekonomin var 

avfallspaketet, som innehöll många nödvändiga bestämmelser om korrekt avfallshantering, 

vilket är den främsta utmaningen lokalt och regionalt. Insatser för att uppnå avfallspaketets 

mål ska ges ekonomiskt stöd via sammanhållningspolitiken. Med tanke på de återvinningsmål 

som fastställts på EU-nivå och den tänkta tidsplanen för genomförande är det nödvändigt att 

fokusera investeringarna på de högre nivåerna av avfallshierarkin om man ska kunna uppnå 

målen och undvika låsning till bestämd teknik på längre sikt. Medlemsstaterna bör använda 

nationella strategier för cirkulär ekonomi och nationella avfallshanteringsplaner som 
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långsiktiga politiska verktyg som kan ge tydliga riktlinjer till alla berörda parter och göra det 

klart för kommissionen att de är på rätt väg för att uppnå cirkulär ekonomi. 

Livsmedelsavfall erkänns globalt som ett stort ekonomiskt och etiskt problem som måste 

angripas på alla nivåer av livsmedelsvärdekedjan. I nuläget slängs ungefär 173 kilo livsmedel 

per person och år i EU, vilket motsvarar 20 procent av den årliga livsmedelsproduktionen 

i Europa. Insatser på lokal nivå har visat sig vara mycket effektiva för att åtgärda detta 

övergripande problem. Det finns flera lyckade exempel över hela Europa. Därför bör 

finansieringsmöjligheterna ökas för detta viktiga politikområde. 

Nedskräpning är också en brännande global utmaning, med stor inverkan på lokalsamhällena 

och livskvaliteten där. Vissa beräkningar visar att uppsamling av skräp kostar varje europeisk 

skattebetalare i snitt ungefär 25 euro om året, medan kostnaden i vissa medlemsstater kan 

vara så hög som 54 euro om året. Åtgärder mot nedskräpning måste främjas mer och 

finansieras genom ESI-fonderna eftersom de medför både miljövinster och sociala fördelar. 

Om inga åtgärder vidtas är det de fattigaste i samhället som drabbas hårdast. Dessutom måste 

man börja med att förebygga nedskräpning på land om man ska kunna åtgärda problemet med 

nedskräpning av haven. 

Den cirkulära ekonomin i sammanhållningspolitiken efter 2020  

Sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin handlar inte bara om 

infrastrukturpolitik utan även om social sammanhållning och solidaritet. De erbjuder 

lösningar på de lokala och regionala utmaningarna om hur man ska angripa de viktigaste 

klimatrelaterade problemen. I det här betänkandet föreslås därför införande av nya 

förhandsvillkor för att åstadkomma en cirkulär ekonomi inom ramen för 

sammanhållningspolitiken, så att de nya operativa programmen på ett bättre sätt kan 

återspegla den cirkulära ekonomins principer. I betänkandet framförs krav på genomförande 

av en relevant spårningsmetod för att korrekt kunna följa sammanhållningspolitikens bidrag 

till den cirkulära ekonomin samt krav på en kraftig ökning av anslagen till cirkulär ekonomi 

och klimatåtgärder i sammanhållningspolitiken efter 2020. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin 

(2017/2211(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt artikel 3, 

och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artiklarna 

4, 11, 174–178, 191 och 349, 

– med beaktande av Parisavtalet, beslut 1/CP.21 och den tjugoförsta partskonferensen 

(COP 21) inom ramen för UNFCCC, och av den elfte partskonferensen, i dess egenskap 

av möte mellan parterna i Kyotoprotokollet (CMP 11), som hölls i Paris, Frankrike, 

den 30 november–11 december 2015, 

– med beaktande av artiklarna 7.2 och 11.2 i Parisavtalet, vilka erkänner de lokala, 

subnationella och regionala dimensionerna av klimatförändringarna och klimatåtgärder, 

– med beaktande av FN:s globala mål för hållbar utveckling, särskilt mål 7 om att 

säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en 

överkomlig kostnad och mål 11 om att städer och bosättningar ska vara inkluderande, 

säkra, motståndskraftiga och hållbara, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av 

den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 

fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska 

havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 

(nedan kallad förordningen om gemensamma bestämmelser)1, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av 

den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda 

bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande 

av förordning (EG) nr 1080/20062,  

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av 

den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets 

förordning (EG) nr 1081/20063, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av 

den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala 

utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete4, 

                                                 
1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 320. 
2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 289. 
3 EUT L 347, 20.12.2013, s. 470. 
4 EUT L 347, 20.12.2013, s. 259. 
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1302/2013 av 

den 17 december 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk 

gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra 

bildandet av sådana grupperingar och deras funktion5, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1300/2013 av 

den 17 december 2013 om Sammanhållningsfonden och om upphävande av 

rådets förordning (EG) nr 1084/20066, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 

nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 

och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20027, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 januari 2017 Avfallsenergins 

roll i den cirkulära ekonomin (COM(2017)0034), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 januari 2017 Rapport om 

genomförandet av handlingsplanen för den cirkulära ekonomin (COM(2017)0033), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 december 2015 Investeringar 

i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och 

investeringsfondernas bidrag (COM(2015)0639), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 december 2015 Att sluta 

kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (COM(2015)0614), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juli 2014 Mot ett 

kretsloppssamhälle: Program för ett avfallsfritt Europa (COM(2014)0398), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juli 2014 Grön handlingsplan 

för små och medelstora företag: Att hjälpa små och medelstora företag att omvandla 

miljöproblem till affärsmöjligheter (COM(2014)0440), 

– med beaktande kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020 – En 

strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 februari 2012 Innovation för 

hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa (COM(2012)0060), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 juli 2012 Smarta städer och 

samhällen – europeiskt innovationspartnerskap (COM(2012)4701), 

– med beaktande av studien Integration of environmental concerns in Cohesion Policy 

Funds (ERDF, ESF, CF) – Results, evolution and trends through three programming 

periods (2000–2006, 2007–2013, 2014–2020), som utskottet beställde i december 2017, 

                                                 
5 EUT L 347, 20.12.2013, s. 303. 
6 EUT L 347, 20.12.2013, s. 281. 
7 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1. 
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– med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2017 om investeringar 

i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och 

investeringsfondernas bidrag: en utvärdering i enlighet med artikel 16.3 i förordningen 

om gemensamma bestämmelser8, 

– med beaktande av sin resolution av den 13 september 2016 om europeiskt territoriellt 

samarbete – bästa praxis och innovativa åtgärder9, 

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2016 om synergier för innovation: 

Europeiska struktur- och investeringsfonderna, Horisont 2020 och andra europeiska 

innovationsfonder och EU-program10, 

– med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2015 om resurseffektivitet: på väg mot ett 

kretsloppssamhälle11, 

– med beaktande av sin resolution av den 19 maj 2015 om möjligheter till grön tillväxt för 

små och medelstora företag12, 

– med beaktande av förklaringen av den 28 mars 2017 om smarta öar, 

– med beaktade av artikel 52 i arbetsordningen och av artikel 1.1 e i, och bilaga 3 till, 

talmanskonferensens beslut av den 12 december 2002 om förfarandet för beviljande av 

tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från 

utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0000/2018), och av följande 

skäl: 

A. Lokala och regionala myndigheter ligger i spetsen för omställningen till en cirkulär 

ekonomi och deras insatser är avgörande för om övergången ska lyckas. 

B. Omställningen till en motståndskraftigare, mer cirkulär ekonomi är en utmaning för alla 

europeiska regioner, men medför också viktiga möjligheter för dem. 

C. Om vi ska uppnå målen från Parisavtalet måste vi gå över till en mer cirkulär ekonomi. 

D. Sammanhållningspolitiken erbjuder inte bara investeringsmöjligheter som svar på 

lokala behov genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna), 

utan också en integrerad politisk ram till stöd för de europeiska regionernas arbete med 

de många utmaningarna för deras utveckling, inbegripet genom stöd till 

resurseffektivitet och hållbar utveckling samt territoriellt samarbete och 

kapacitetsuppbyggnad. 

E. Dagens rättsliga ram för sammanhållningspolitiken tar inte upp omställning till en 

cirkulär ekonomi som ett mål. Hållbar utveckling är en horisontell princip för 

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



 

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

 SV 

användning av ESI-fonderna, vilket fastställs i artikel 8 och i den gemensamma 

strategiska ramen (bilaga I) i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

F. Många av de tematiska mål som fastställts för att ESI-fonderna ska uppfylla 

Europa 2020-strategin om smart och hållbar tillväxt för alla, och de därmed förbundna 

förhandsvillkoren, är relevanta också för målen för en cirkulär ekonomi. 

G. Enligt artikel 6 i förordningen om gemensamma bestämmelser måste verksamhet som 

stöds av ESI-fonderna följa tillämplig EU-lagstiftning respektive nationell lagstiftning 

avseende tillämpning av unionslagstiftningen, inbegripet miljölagstiftning. 

Hur kan sammanhållningspolitiken främja den cirkulära ekonomin? 

1. Europaparlamentet noterar att kommissionens rapport om genomförande av 

handlingsplanen för den cirkulära ekonomin innehåller uppgifter om att EU:s stöd 

2014–2020 till innovation, små och medelstora företag, koldioxidsnål ekonomi och 

miljöskydd uppgår till 150 miljarder euro och att många av dessa områden bidrar till 

omställningen till en cirkulär ekonomi. 

2. Europaparlamentet beklagar dock att dagens politiska ram inte medger fullt utnyttjande 

av sammanhållningspolitikens potentiella bidrag till den cirkulära ekonomin, något som 

betonas i en ny studie som kommissionen låtit ta fram. Definitionen av de nuvarande 

insatstyper som används för anslagstilldelning omfattar inte den cirkulära ekonomin 

i sig. 

3. Europaparlamentet noterar att flera regioner har använt sina strategier för smart 

specialisering för att fastställa prioriteringar som rör den cirkulära ekonomin och styra 

sina sammanhållningspolitiska forsknings- och innovationsinvesteringar mot detta mål. 

4. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av ett europeiskt expertcentrum för 

resurseffektivitet för små och medelstora företag. 

5. Europaparlamentet upprepar sin åsikt att den cirkulära ekonomin är mer än 

avfallshantering. Den omfattar områden som miljöriktiga jobb, förnybar energi, 

resurseffektivitet, bioekonomi, vattenhantering, energieffektivitet, livsmedelssvinn, 

marin nedskräpning, forskning och utveckling och innovation på anknutna områden. 

Parlamentet påpekar dock att infrastruktur för avfallshantering är ett avgörande inslag 

i arbetet för att minska de linjära produktions- och konsumtionsmönstren. 

6. Europaparlamentet påpekar att det finns ett viktigt förhandsvillkor i ESI-fonderna om 

främjande av ekonomiskt och miljömässigt hållbara investeringar i avfallssektorn. 

Tyvärr har dock avfallshierarkin försummats och ordentliga 

miljökonsekvensbedömningar beträffande långsiktiga resultat har saknats i ett stort antal 

fall som samfinansierats av ESI-fonderna. 

7. Europaparlamentet betonar vikten av att tillämpa avfallshierarki som en förutsättning 

för den cirkulära ekonomin. Det finns också en negativ tendens med investering av 

ESI-medel i de lägre nivåerna av avfallshierarkin, särskilt anläggningar för mekanisk 

biologisk behandling (MBT) och förbränning. Detta kan leda till överkapacitet och 
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låsning till vissa tekniska lösningar på längre sikt, vilket äventyrar uppnåendet av 

EU:s återvinningsmål. 

Den cirkulära ekonomin som motor för hållbar och regional utveckling 

8. Europaparlamentet understryker partnerskapsprincipens betydelse och de olika 

aktörernas viktiga roll när partnerskapsöverenskommelserna och de operativa 

programmen utformas. Parlamentet efterlyser genuint partnerdeltagande i de politiska 

processerna och anser att mål för den cirkulära ekonomin måste integreras ordentligt 

i programdokumenten. 

9. Europaparlamentet noterar att de mer utvecklade regionerna har gynnats mest av projekt 

för den cirkulära ekonomin som getts stöd via sammanhållningspolitiken. Parlamentet 

uppmanar därför mindre utvecklade regioner att öka sina insatser för att göra större 

tekniska framsteg genom att genomföra fler projekt som följer principerna för den 

cirkulära ekonomin. 

10. Europaparlamentet understryker bioekonomins potential för regional utveckling. 

Parlamentet anser att ESI-fonderna bör användas mer för praktisk tillämpning av 

existerande innovationer, samtidigt som man stimulerar mer innovation på området för 

biobaserade, biologiskt nedbrytbara och komposterbara material som tillverkas av 

hållbart framtagna råvaror. 

11. Europaparlamentet anser att lokala myndigheter bör ges bättre finansieringsmöjligheter 

för investeringar i miljöriktiga jobb och lokal energiomställning, inbegripet 

energieffektivitet, decentraliserad distribution och den cirkulära ekonomin. 

12. Ett urval på 32 operativa program har undersökts vad gäller integrering av miljöhänsyn 

i sammanhållningspolitikens fonder, och Europaparlamentet påpekar att nio av dem tar 

upp den cirkulära ekonomin medan sex av dem tar upp miljöriktiga jobb. Parlamentet 

gläder sig över de insatser som nationella och regionala myndigheter gör redan idag, 

men uppmanar samtidigt medlemsstaterna att bättre integrera den cirkulära ekonomin 

i sina operativa program och partnerskapsöverenskommelser. 

13. Europaparlamentet anser att den framtida planeringen av ESI-fonderna bör integreras 

bättre i de nationella energi- och klimatplanerna för 2030. 

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stimulera gränsöverskridande 

samarbete, särskilt genom europeiskt territoriellt samarbete, för att genomföra projekt 

för den cirkulära ekonomin. 

15. Europaparlamentet betonar de makroregionala strategiernas potential att bidra till den 

cirkulära ekonomin, inte bara i medlemsstaterna utan också i tredjeländer i samma 

geografiska område. Dessa strategier skulle kunna bidra till upprättandet av en marknad 

för returråvaror i EU. 

16. Europaparlamentet upprepar sin åsikt om vikten av att bygga upp och bibehålla 

ordentlig kapacitet i lokala, regionala och nationella offentliga myndigheter, något som 

är i högsta grad relevant också för omställningen till en cirkulär ekonomi. Tekniskt 

bistånd kan spela en viktig roll på det här området. 
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17. Europaparlamentet betonar vikten av miljöanpassad offentlig upphandling som en 

motor i den cirkulära ekonomin, med en potentiell marknad som beräknas till 

1,8 biljoner euro om året för offentliga anläggningsarbeten, varor och tjänster13. 

18. Europaparlamentet uppmuntrar regionala och lokala myndigheter att investera mer 

i utbildning och upplysning om vinsterna och fördelarna med åtgärder för att genomföra 

den cirkulära ekonomin genom sammanhållningspolitiska projekt, för att på så sätt 

involvera allmänheten mer och påverka konsumtionsmönstren. 

Den cirkulära ekonomin i sammanhållningspolitiken efter 2020 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för nästa programperiod genomföra en 

relevant spårningsmetod för att korrekt kunna följa sammanhållningspolitikens bidrag 

till den cirkulära ekonomin. 

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i den framtida 

sammanhållningspolitiken inkludera ett nytt förhandsvillkor om den cirkulära 

ekonomin, t.ex. genom framtagande av strategier för cirkulär ekonomi. 

21. Europaparlamentet betonar vikten av att öka det sammanhållningspolitiska stödet till 

hållbar utveckling i städer och efterlyser i det här sammanhanget en mer framträdande 

roll för mål som rör den cirkulära ekonomin. Parlamentet anser att innovativa åtgärder 

för städer bör drivas vidare och uppmanar kommissionen att dra största möjliga lärdom 

av erfarenheterna från 2014–2020 när man formulerar framtida förslag. 

22. Europaparlamentet betonar det ömsesidiga beroendet mellan cirkulär ekonomi och 

begränsning av klimatförändringen och begär därför en kraftig ökning av anslagen till 

cirkulär ekonomi och klimatåtgärder i sammanhållningspolitiken efter 2020. 

° 

° ° 

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 

 

                                                 
13 Att köpa grönt! – En handbok om miljöanpassad offentlig upphandling, tredje utgåvan, kommissionen, 2016. 


