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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bifalder flagskibsinitiativet om ressourceeffektivitet, der skal omfatte alle Europas 
naturressourcer, herunder råvarer som brændstoffer, mineraler og metaller samt ressourcer 
såsom fødevarer, jordarealer, vand, luft og det naturlige miljø; understreger, at politikken bør 
fremme bæredygtig anvendelse af ressourcer og fokusere på investeringer i bæredygtig 
udvikling af områder med henblik på at sikre intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i 
Europa, der bidrager til energiforsyningssikkerheden, mere energieffektiv transport, samtidig 
med at det virkeliggør potentialet i grønne jobs og europæiske virksomheders 
konkurrenceevne, forbedrer livskvaliteten for nuværende og fremtidige generationer og sikrer 
solidaritet mellem generationerne;

2. understreger behovet for at fokusere investeringer på energieffektivitet, vedvarende energi, 
energieffektivitet i bygninger og ren transport, samt på regionale infrastrukturer for 
vedvarende energi, især i ugunstigt stillede regioner; opfordrer medlemsstaterne til at øge 
bidraget fra strukturfondene til bæredygtig vækst i den nuværende programmeringsperiode og 
opfordrer Kommissionen til at vurdere de ændrede operationelle programmer på en 
ubureaukratisk og hurtig måde;

3. gør opmærksom på, at der trods EU's og de nationale, regionale og lokale myndigheders 
bestræbelser fortsat findes alvorlige funktionsfejl med hensyn til den fælles anvendelse af 
ressourcer; understreger derfor, at der for at opnå et ressourceeffektivt Europa skal ske en 
forøgelse af koordineringen og synergierne mellem en lang række politikområder og deres 
forskellige instrumenter samt en udveksling af bedste praksis inden for netværkene af lokale 
og regionale myndigheder, der har forbindelse til forvaltningen af regionale fonde, som bør 
gennemføres på lokalt, regionalt og nationalt plan samt på EU-plan med henblik på at sikre 
deres effektivitet og fremme en fælles strategi for anvendelse af ressourcer; påpeger, at den 
regionale politik allerede har en koordineret og integreret tilgang, som fungerer; noterer, at 
der sker en udveksling mellem de forskellige politikområder, og at denne udveksling skal 
fremmes, og der skal fastlægges klare retningslinjer på baggrund af pålidelige data;

4. påpeger regionalpolitikkens afgørende rolle som støtte til initiativer, der sigter mod en 
effektiv udnyttelse af ressourcerne, navnlig med hensyn til bygningers energieffektivitet og 
investeringer i forskning, innovation og bæredygtig udvikling, takket være dens langfristede 
udviklingsprogrammer, det decentraliserede forvaltningssystem og inddragelsen af EU's 
prioriteter for en bæredygtig udvikling, der i højere grad sætter den i stand til at nå målet om 
en mere effektiv anvendelse af ressourcerne; opfordrer i lyset af debatten om resultatbaseret 
politik til, at der iværksættes programmer og praksis med henblik på at sikre, at der lægges 
stor vægt på en effektiv udnyttelse af ressourcer inden for regionalpolitikken og mener, at der 
skal tages højde for disse prioriteter i fremtidig lovgivning vedrørende regionalpolitik, og at 
der skal lægges vægt på projekter, der favoriserer en effektiv anvendelse af ressourcer;

5. minder om vigtigheden af at udarbejde fælles strategier for flere regioner og flere 
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medlemsstater med henblik på ressourceeffektivitet; understreger i denne forbindelse, hvor 
vigtigt det europæiske territoriale samarbejde er for at nå frem til sådanne fælles strategier, og 
at det er tvingende nødvendigt at investere i energi- og miljøinfrastrukturer på tværs af 
grænserne for at sikre en bedre beskyttelse og fordeling af ressourcerne; opfordrer endvidere 
til, at der udarbejdes makroregionale strategier med fokus navnlig på miljøbeskyttelse og 
energiforsyning og -uafhængighed;

6. understreger, at ressourceeffektivitet skal håndteres på regionalt og lokalt plan – under 
hensyntagen til de europæiske regioners potentiale, handicap og forskellige 
udviklingsniveauer – og at de regionale og lokale myndigheder såvel som 
civilsamfundsorganisationer, borgere og andre interessenter skal inddrages direkte i den 
indledende planlægning og efterfølgende gennemførelse af de relevante foranstaltninger under 
partnerskabsprincippet, og der skal sikres en passende finansiering inden for rammerne af den 
tekniske bistand; en sådan tilgang vil sammen med en oplysningsstrategi medføre en større 
ansvarsfølelse for og ejerskab af målene for ressourceeffektivitet på alle planer og for dets 
rolle i bekæmpelsen af klimaændringer; understreger behovet for, at lokale og regionale 
myndigheder bringer foranstaltningerne til forbedring af ressourceeffektivitet i 
overensstemmelse med Europa 2020-strategien og lader disse foranstaltninger indgå i bredere 
regionale pagter, som dækker alle flagskibsinitiativer;

7. anbefaler medlemsstaterne at involvere de subnationale niveauer, herunder det lokale 
niveau, lige fra begyndelsen ved fastlæggelsen af prioriteterne, planlægningen af 
foranstaltningerne og gennemførelsen af dem; anbefaler endvidere, at der afholdes en høring 
af borgerne med henblik på at skabe en platform for diskussion og information, idet borgerne 
vil spille en vigtig rolle for gennemførelsen af disse foranstaltninger og vil i sidste ende være 
dem, der kommer til at nyde godt af et ressourceeffektivt Europa;

8. understreger behovet for et fælles sæt af indikatorer, der vil gøre det muligt at vurdere den 
fulde virkning af de foranstaltninger, der vedtages på sektorniveau, og mener, at 
Kommissionen skal inddrages i udarbejdelsen af disse indikatorer; 

9. påpeger, at beslutningstagerne på nationalt og regionalt plan skal være helt bevidste om, 
hvor vigtigt det er at adskille vækst fra ressourceforbrug; opfordrer hver eneste medlemsstat 
og region til at yde en ekstra indsats i den effektive udnyttelse af ressourcerne og til at støtte 
finansieringen af forskning og udvikling på dette område; understreger i denne sammenhæng, 
at målsætningerne skal være gennemførlige og overkommelige, og at de skal knyttes til det 
langsigtede mål og til fastlæggelse af en fremtidig kurs;

10. mener, at gennemsigtighed i forbindelse med samhørighedspolitikken og dens 
programmeringscyklus, fordeling af udgifter og adgang til oplysninger for potentielle 
modtagere af strukturfondsmidlerne er vigtige forudsætninger for at nå de overordnede mål 
for samhørighedspolitikken; 

11. understreger, at innovation og forskning er nødvendig for at opnå mere bæredygtige 
produktions- og forbrugsmønstre;

12. minder om, at EFRU fortsat skal opfylde de supplerende mål om effektiv udnyttelse af 
ressourcerne og bekæmpelse af energifattigdom;
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13. understreger, at både iværksættere og forbrugerne holder en vigtig nøgle til et 
ressourceeffektivt Europa i deres hænder;

14. understreger behovet for at fremme anvendelsen af det finansieringstekniske instrument 
Jessica til energiinfrastrukturer og energieffektive projekter i byområderne.
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