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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de 
klimaatverandering
(2020/2074(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), en met name de artikelen 3 en 
21, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met name 
de artikelen 4, 11, 173 tot en met 178, 191 en 194, en Protocol nr. 28 bij de Verdragen 
betreffende economische, sociale en territoriale samenhang,

– gezien de overeenkomst die op 12 december 2015 in Parijs is gesloten tijdens de 21e 
Conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (COP21) (“Overeenkomst van Parijs”), en met name de artikelen 7, 
lid 2, en 1, lid 2, waarin de lokale, subnationale en regionale dimensies van de 
klimaatverandering en van klimaatactie worden erkend,

– gezien de op 25 september 2015 door de Algemene Vergadering van de VN 
aangenomen Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, en met name de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling (SDG’s),

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2019 over de Europese 
Green Deal (COM(2019)0640),

– gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over klimaatverandering – een Europese 
strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en 
klimaatneutrale economie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs1,

– gezien zijn resolutie van 28 november 2019 over de noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu2,

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2020 over de Europese Green Deal3,

– gezien zijn resolutie van 17 april 2020 over gecoördineerde EU-maatregelen om de 
COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden4,

– gezien de conclusies van de Europees Raad van 11 december 2020 over 
klimaatverandering,

– gezien het speciaal verslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) over de opwarming van de aarde met 1,5 °C, het vijfde 
evaluatierapport (AR5) van de werkgroep en het bijbehorende samenvattend verslag, 
het speciaal verslag van de IPCC over de klimaatverandering en de bodem en het 

1 PB C 23 van 21.1.2021, blz. 116.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0078.
3 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0005.
4 Aangenomen teksten P9_TA(2020)0054
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speciaal verslag van de IPCC over de oceanen en de cryosfeer in een veranderend 
klimaat,

– gezien de Indicator Assessment van het Europees Milieuagentschap, getiteld “Economic 
losses from climate-related extremes in Europe”, gepubliceerd op 20 december 2020,

– gezien het Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot 
en met 2020, getiteld “Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet”, het voorstel 
van de Commissie voor het Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie 
voor de periode tot en met 2030 en haar visie tot 2050,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit,

– gezien zijn resolutie van 16 januari 2020 over de 15e bijeenkomst van de Conferentie 
van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP15)5,

– gezien het voorstel van de Commissie van 4 maart 2020 voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging 
van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese 
klimaatwet) (COM(2020)0080),

– gezien het voorstel van de Commissie van 14 januari 2020 voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige 
transitie (COM(2020)0022) en haar gewijzigde voorstel van 28 mei 2020 
(COM(2020)0460),

– gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad van 28 mei 2020 betreffende de leenfaciliteit voor de overheidssector in het 
kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie (COM (2020)0453),

– gezien het voorstel van de Commissie van 28 mei 2020 voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat 
betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de 
doelstelling “investeren in groei en werkgelegenheid” om bijstand te verlenen ter 
bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en ter 
voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie 
(REACT-EU) (COM(2020)0451),

– gezien Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1083/2006 van de Raad6,

– gezien Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

5 Aangenomen teksten P9_TA(2020)0015
6 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320.
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17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en 
specifieke bepalingen met betrekking tot de doelstelling “Investeren in groei en 
werkgelegenheid”, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/20067,

– gezien Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1081/2006 van de Raad8,

– gezien Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 
december 2013 betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling “Europese 
territoriale samenwerking”9,

– gezien Verordening (EU) nr. 1300/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1084/2006 van de Raad10,

– gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad van 29 mei 2020 tot vaststelling van het InvestEU-programma 
(COM(2020)0403),

– gezien Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 
2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/208811,

– gezien de studie van het Europees Parlement van 2021 getiteld “Cohesiebeleid en 
klimaatverandering”, 

– gezien zijn resolutie van 13 juni 2018 over cohesiebeleid en de circulaire economie12,

– gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zoals 
uitgelegd door het Hof van Justitie in zijn Mayotte-arrest van 15 december 2015 
(gevoegde zaken C-132/14 tot en met C-136/14) waarin wordt voorzien in de 
mogelijkheid specifieke afwijkende maatregelen te treffen voor de ultraperifere 
gebieden van de Europese Unie,

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 maart 2020 over de EU-
gendergelijkheidsstrategie voor 2020-2025 (COM(2020)0152),

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie landbouw en 

7 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 289.
8 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 470.
9 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 259.
10 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 281.
11 PB L 198 van 22.6.2020, blz. 13.
12 PB C 28 van 27.1.2020, blz. 40.
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plattelandsontwikkeling,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0034/2021),

A. overwegende dat de klimaatverandering een uitdaging is die grenzen overschrijdt en 
onmiddellijke en ambitieuze maatregelen op mondiaal en Europees niveau alsmede op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau vereist om de opwarming van de aarde te beperken 
tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau en biodiversiteitsverlies op grote schaal te 
voorkomen; overwegende dat dringende maatregelen noodzakelijk zijn om de 
gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot hooguit 2 ºC boven het 
pre-industriële niveau, aangezien elk verlies van biodiversiteit een grote impact zal 
hebben, onder meer op de kwaliteit van de landbouwproductie;

B. overwegende dat een stijging met 1,5 °C het maximum is dat de planeet kan verdragen; 
overwegende dat, mocht de temperatuur na 2030 verder stijgen, de mensheid te maken 
zal krijgen met nog meer droogtes, overstromingen, extreme hitte en armoede voor 
honderden miljoenen mensen en met de waarschijnlijke verdwijning van de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen en, in het ergste geval, het hele voortbestaan van de 
mensheid op lange termijn in gevaar komt, zoals aangegeven in het interinstitutioneel 
verslag van de EU getiteld “Challenges and Choices for Europe” (Uitdagingen en 
keuzes voor Europa); 

C. overwegende dat volgens het Europees Milieuagentschap klimaatgerelateerde extreme 
omstandigheden tussen 1980 en 2019 in de lidstaten van de EER economische verliezen 
hebben veroorzaakt ter waarde van naar schatting 446 miljard EUR; overwegende dat 
dit 11,1 miljard EUR per jaar is en dat de cumulatieve verliezen met correctie voor de 
inflatie goed zijn voor bijna 3 % van het bbp van de geanalyseerde landen;

D. overwegende dat uit recente studies blijkt dat het aardopwarmingsvermogen (Global 
Warming Potential, GWP) van fossiel aardgas (methaan – CH4) aanzienlijk hoger is dan 
eerder werd aangenomen;

E. overwegende dat de opwarming van de aarde tijdens de huidige programmeringsperiode 
kan oplopen tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau, zodat onmiddellijke actie 
vereist is om de klimaatcrisis aan te pakken, in overeenstemming met het EU-beleid ter 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, de Europese Green Deal, de Agenda 
2030 voor duurzame ontwikkeling van de VN en de Overeenkomst van Parijs van de 
VN; 

F. overwegende dat de transitie naar een klimaatneutrale economie uiterlijk in 2050 zowel 
een grote kans als een uitdaging vormt voor de Unie en haar lidstaten, regio’s, steden, 
lokale gemeenschappen, bevolking, werknemers, bedrijven en sectoren; overwegende 
dat er niettemin een evenwicht moet worden gevonden tussen de ambitieuze 
klimaatdoelstellingen en het behoud van het concurrentievermogen van de economie, 
zonder afbreuk te doen aan de verwezenlijking van de 1,5 °C-doelstelling;

G. overwegende dat voor het realiseren van deze doelstelling een algehele transformatie 
van de Europese maatschappij en economie vereist is, aangezien sommige sectoren een 
onomkeerbare vermindering van de productie zullen ondervinden in combinatie met 
banenverlies in economische activiteiten die gebaseerd zijn op de productie en het 
gebruik van fossiele brandstoffen, terwijl andere sectoren erin zullen slagen 
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technologische alternatieven te vinden;

H. overwegende dat duurzaamheid moet worden beschouwd als een evenwichtige aanpak 
die duurzame groei, sociale vooruitgang en het milieu samenbrengt;

I. overwegende dat in het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 202013 de 
algemene doelstelling is bepaald dat ten minste 30 % van het totale bedrag van de 
uitgaven uit de begroting van de Unie en het herstelinstrument voor de Europese Unie 
wordt besteed aan het ondersteunen van de klimaatdoelstellingen, en dat daarin een 
nieuw jaarlijks biodiversiteitsstreefcijfer is vastgesteld van 7,5 % vanaf 2024, met het 
oog op het realiseren van 10 % in 2026 en 2027;

J. overwegende dat eilanden, met name kleine eilanden, en de ultraperifere gebieden de 
EU-gebieden zijn die het meest blootgesteld zijn aan en het kwetsbaarst zijn voor de 
gevolgen van de klimaatverandering en dat zij tijdens de transitie worden 
geconfronteerd met specifieke en bijkomende uitdagingen en kosten; overwegende dat 
de klimaatverandering en de vele gevolgen daarvan zich in de Europese regio’s laten 
gevoelen op verschillende manieren, in verschillende mate en op verschillende 
momenten en dat het beheer van de transitie zal leiden tot aanzienlijke structurele 
veranderingen; overwegende dat burgers en arbeiders daarom op verschillende 
manieren zullen worden getroffen en dat niet alle landen zullen worden getroffen op 
dezelfde manier of adequaat zullen kunnen reageren; overwegende dat het bij de 
opstelling van een langetermijnvisie voor het platteland in Europa essentieel is te 
benadrukken dat de plattelandsgebieden moeten worden versterkt en aantrekkelijk 
moeten worden gemaakt als plaats om te wonen en te werken; 

K. overwegende dat eilanden, afgelegen en perifere regio’s een enorm potentieel hebben 
voor de productie van hernieuwbare energie en strategische laboratoria zijn voor de 
uitvoering van innovatieve beleidsmaatregelen en technische oplossingen waarmee de 
energietransitie kan worden gerealiseerd, CO2-emissies kunnen worden verminderd en 
de omschakeling naar een circulaire economie kan worden gestimuleerd;

L. overwegende dat het cohesiebeleid niet alleen investeringsmogelijkheden biedt om te 
reageren op lokale en regionale behoeften via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen), maar ook voorziet in een geïntegreerd beleidskader 
om ontwikkelingsverschillen tussen de Europese regio’s te verkleinen en hen te helpen 
de vele uitdagingen voor hun ontwikkeling aan te pakken, onder meer door middel van 
milieubescherming, hoogwaardige banen en eerlijke, inclusieve en duurzame 
ontwikkeling;

M. overwegende dat de economische, sociale en territoriale ongelijkheden die het 
cohesiebeleid in de eerste plaats beoogt aan te pakken, ook beïnvloed kunnen worden 
door de klimaatverandering en de langetermijngevolgen daarvan, en dat de 
beleidsmaatregelen van de EU op het gebied van klimaat ook de doelstellingen van het 
EU-cohesiebeleid moeten ondersteunen; 

13 Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese 
Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed 
financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering 
van nieuwe eigen middelen (PB L 433I van 22.12.2020, blz. 28).
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N. overwegende dat het cohesiebeleid van essentieel belang is voor het ondersteunen van 
minder ontwikkelde regio’s of gebieden die te kampen hebben met natuurlijke en 
geografische nadelen, en die vaak als eerste de gevolgen van de klimaatverandering 
ondervinden, maar over minder middelen beschikken om haar aan te pakken;

O. overwegende dat het cohesiebeleid een cruciaal instrument is voor de verwezenlijking 
van een eerlijke transitie naar een klimaatneutrale economie die niemand aan zijn lot 
overlaat;  overwegende dat vrouwen en mannen verschillende gevolgen kunnen 
ondervinden van het groene beleid waarmee de klimaatverandering wordt aangepakt; 
overwegende dat ook moet worden gekeken naar de gevolgen voor kwetsbare en 
gemarginaliseerde groepen; 

P. overwegende dat de lokale en regionale overheden, maar ook andere relevante 
belanghebbenden, belangrijke actoren zijn voor het uitvoeren van het cohesiebeleid en 
het bieden van een doeltreffend antwoord op de urgente dreiging van de 
klimaatverandering; overwegende dat zij verantwoordelijk zijn voor een derde van de 
overheidsuitgaven en twee derde van de overheidsinvesteringen en dat het daarom van 
cruciaal belang is om mechanismen op te zetten zoals het Burgemeestersconvenant voor 
klimaat en energie, met als doel lokale en regionale overheden die verantwoordelijk zijn 
voor de uitvoering van de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU bij elkaar te 
brengen; 

Q. overwegende dat de klimaatcrisis nauw samenhangt met andere crises, zoals de 
biodiversiteitscrisis en de gezondheids-, sociale en economische crisis in verband met 
de COVID-19-pandemie; overwegende dat deze weliswaar parallel moeten worden 
aangepakt, maar dat elk van hen een verschillende en adequate benadering vereist; 

R. overwegende dat het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) sinds de 
oprichting ervan in 2002 bij meer dan 90 rampzalige gebeurtenissen is ingezet en meer 
dan 5,5 miljard EUR ter beschikking heeft gesteld in 23 lidstaten en één 
toetredingsland; overwegende dat in het kader van de EU-respons op de COVID-19-
uitbraak het toepassingsgebied van het SFEU is uitgebreid tot ernstige noodsituaties op 
het gebied van de volksgezondheid en dat het maximumniveau van de voorschotten is 
verhoogd;

S. overwegende dat bij de overgang naar een klimaatneutrale, duurzame en circulaire 
economie alle actoren van de samenleving moeten worden betrokken, met name de 
particuliere sector, de sociale partners en de burgers, naast de gekozen 
vertegenwoordigers, met inbegrip van de lokale en regionale overheden, en dat deze 
overgang moet worden ondersteund door degelijke, inclusieve sociale maatregelen om 
te zorgen voor een eerlijke en rechtvaardige transitie die bedrijven en het behoud en de 
creatie van banen ondersteunt, met name groene en blauwe kwaliteitsbanen;

T. overwegende dat de lidstaten nationale energie- en klimaatplannen hebben goedgekeurd 
en dat de regio’s dienovereenkomstig regionale plannen moeten indienen om 
emissiemitigatie en -adaptatie te realiseren, teneinde een traject te bepalen naar 
klimaatneutraliteit uiterlijk in 2050; 

U. overwegende dat de transitie naar een klimaatneutrale economie uiterlijk in 2050 kan 
worden gerealiseerd door een combinatie van overheidsfinanciering op EU- en nationaal 
niveau en het creëren van de juiste voorwaarden voor particuliere financiering; 
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V. overwegende dat energiebronnen op basis van fossiele brandstoffen, met name name 
vaste fossiele brandstoffen, de inspanningen om klimaatneutraliteit te realiseren, 
ondermijnen, en dat de Europese Unie daarom moet zorgen voor een coherent 
regelgevingskader om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en 
biomassa-energie in plaats van fossiele brandstoffen, verder te bevorderen; 
overwegende dat in dat opzicht het cohesiebeleid het “energie-efficiëntie eerst”-beginsel 
moet waarborgen, dat de energievraag en -voorziening doeltreffender beoogt te maken 
en in alle energiegerelateerde investeringen in het kader van het cohesiebeleid moet 
worden toegepast en geëerbiedigd; overwegende dat voor veel lidstaten het tijdelijke 
gebruik van energiebronnen op basis van aardgas tot 31 december 2025 van essentieel 
belang kan zijn voor het realiseren van een eerlijke energietransitie die niet schadelijk is 
voor de samenleving en die niemand aan zijn lot overlaat;  overwegende dat regionale 
milieustrategieën gekoppeld moeten worden aan ambitieuze klimaatdoelstellingen die 
verder kunnen gaan dan de algemene doelstelling om uiterlijk in 2050 een 
klimaatneutrale EU tot stand te brengen, en dat zij uiterlijk op 31 december 2025 
fossiele brandstoffen, met inbegrip van gasinfrastructuurprojecten, moeten uitfaseren, 
de vervanging ervan door duurzaam geproduceerde hernieuwbare energie, materialen en 
producten moeten ondersteunen, en hulpbronnenefficiëntie en duurzame ontwikkeling 
in het algemeen moeten bevorderen, overeenkomstig de EFRO/Cohesiefonds-
verordening;  

W. overwegende dat regionale milieustrategieën het doel moeten dienen van volledige en 
stabiele werkgelegenheid in combinatie met maatschappelijke vooruitgang en non-
discriminatie, om beter de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken en het 
verlies aan biodiversiteit te bestrijden;

X. overwegende dat afvalbeheerplannen de beginselen van de circulaire economie moeten 
volgen en deel moeten uitmaken van de regionale milieustrategieplannen;

Y. overwegende dat een meerlagig Europees governancemodel op basis van een actief en 
constructief partnerschap tussen de diverse bestuursniveaus en belanghebbenden, 
essentieel is voor de transitie naar klimaatneutraliteit; overwegende dat gemeenschaps- 
en burgerinitiatieven de ecologische transitie en de bestrijding van de 
klimaatverandering in hoge mate kunnen steunen;

Z. overwegende dat de macroregionale strategieën van de EU kunnen helpen om 
belangrijke sectoren en gebieden van samenwerking te identificeren tussen 
verschillende regio’s die geconfronteerd worden met dezelfde uitdagingen zoals de 
klimaatverandering, matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering, 
biodiversiteit, vervoer, afvalbeheer, grensoverschrijdende projecten en duurzaam 
toerisme;

1. onderstreept het feit dat het belangrijk is de klimaatverandering aan te pakken 
overeenkomstig de toezeggingen die de Unie in het kader van de Europese Green Deal 
heeft gedaan om de Overeenkomst van Parijs en de SDG’s uit te voeren, met volledige 
inachtneming van de taxonomieverordening van de EU en rekening houdend met de 
sociale, economische en territoriale aspecten, teneinde een eerlijke transitie te 
waarborgen voor alle gebieden en hun bewoners, zonder dat er iemand aan zijn lot 
wordt overgelaten; wijst erop dat het in de taxonomieverordening opgenomen beginsel  
“geen ernstige afbreuk doen” moet worden verankerd voor alle investeringen; 
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2. is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor de Europese klimaatwet, een 
hoeksteen van de Europese Green Deal, waarmee de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit voor 2050 wordt verankerd in wetgeving van de Unie, alsmede de 
noodzaak om deze te vertalen in concrete lokale acties die de beperkingen eerbiedigen 
en de troeven benadrukken van elk gebied, met inbegrip van de tussentijdse 
doelstellingen voor 2030 en 2040, zoals gevraagd door het Europees Parlement; wijst er 
in dit verband op dat de Europese Green Deal als doel heeft het natuurlijke kapitaal van 
de EU te beschermen, behouden en verbeteren en de gezondheid en het welzijn van de 
burgers te beschermen tegen milieugerelateerde risico’s en effecten; 

3. benadrukt dat de lokale en regionale overheden een duidelijk politiek engagement 
moeten aangaan om de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en onderstreept dat de 
meerlagige dialoog tussen de nationale, regionale en lokale overheden over de planning 
en uitvoering van de nationale klimaatmaatregelen moet worden geïntensiveerd, dat de 
lokale overheden rechtstreeks toegang moeten krijgen tot financiering en dat de 
voortgang van de genomen maatregelen moet worden gemonitord, en dat deze 
overheden dringend moeten worden uitgerust met de nodige financiële en 
administratieve instrumenten om deze doelstellingen te realiseren; is voorts van mening 
dat de regionale en lokale overheden een belangrijke rol moeten spelen in alle stadia van 
de planning, voorbereiding en uitvoering van projecten;  

4. roept de nationale en regionale programmeringsinstanties op om bij de lopende 
voorbereiding van nationale en regionale programma’s het transformerende effect van 
klimaat- en milieubescherming zo groot mogelijk te maken; 

5. merkt op dat mogelijke beleidsaanpassingen met betrekking tot de uitvoering van de 
Overeenkomst van Parijs en de vijfjaarlijkse verslagen ervan in aanmerking moeten 
worden genomen op een wijze die passend is en aangepast aan het cohesiebeleid, zoals 
in de tussentijdse herziening van het EFRO en het CF; 

6. verzoekt alle lokale en regionale overheden lokale en regionale klimaatstrategieën vast 
te stellen om de doelstellingen op EU-niveau om te zetten in concrete lokale 
doelstellingen, op basis van een holistische plaats- of gebiedsgerichte aanpak die een 
langetermijnvisie op de klimaattransitie en een beter gebruik van de financiële middelen 
in het kader van het cohesiebeleid mogelijk maakt; benadrukt dat de regionale 
milieustrategieën afvalbeheerplannen moeten omvatten;

7. wijst op de cruciale rol die het cohesiebeleid in synergie met ander beleid speelt bij de 
bestrijding van de klimaatverandering en de verwezenlijking van klimaatneutraliteit 
uiterlijk in 2050 en van de tussentijdse doelstellingen respectievelijk in 2030 en 2040, 
alsook op de rol van de lokale en regionale overheden bij een ingrijpende hervorming 
van het investeringsbeleid;  

8. roept op tot inspanningen om te zorgen voor meer samenhang en coördinatie tussen het 
cohesiebeleid en ander EU-beleid om de integratie van klimaataspecten in het beleid te 
verbeteren, doeltreffender op hulpbronnen gebaseerde beleidsmaatregelen te ontwerpen, 
doelgerichte EU-financiering te verstrekken en, bijgevolg, de uitvoering van de 
klimaatbeleidsmaatregelen in de praktijk te verbeteren; 

9. herinnert eraan dat het klimaatbeleid ten dienste moet staan van het streven naar 
volledige en stabiele werkgelegenheid, met inbegrip van groene en blauwe banen en 
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opleiding die kunnen bijdragen tot eerlijke maatschappelijke vooruitgang, en is van 
mening dat het klimaatbeleid de banen die het zwaarst door de klimaatverandering 
getroffen worden, moet beschermen door het creëren van nieuwe, groene banen, zodat 
werknemers niet uit de boot vallen wanneer bepaalde sectoren de overgang maken naar 
de groene economie; dringt er bij de lidstaten op aan voorrang te geven aan de strijd 
tegen de klimaatverandering, samen met de strijd voor inclusieve, duurzame 
ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid en de strijd tegen armoede, energiearmoede en 
beleidsmaatregelen die een last vormen voor kwetsbare en gemarginaliseerde groepen; 
benadrukt in dit verband dat verdere maatregelen moeten worden gepland ter bestrijding 
van energiearmoede;

10. is ingenomen met het standpunt van de Europese Raad en zijn kennisneming van het 
standpunt van het Parlement dat de uitgaven van de EU in overeenstemming moeten 
zijn met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en het “berokken geen 
schade”-beginsel van de Europese Green Deal; herinnert er tevens aan dat in het nieuwe 
wetgevingskader voor het cohesiebeleid het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” van 
de taxonomieverordening is opgenomen als een van de horizontale beginselen die van 
toepassing zijn op alle structuurfondsen; 

11. benadrukt het feit dat duurzaamheid en de transitie naar een economie die veilig, 
klimaatneutraal, klimaatbestendig, meer hulpbronnenefficiënt, betaalbaar, circulair en 
sociaal evenwichtig is, cruciale elementen zijn om het concurrentievermogen van de 
economie van de Unie op lange termijn te waarborgen en de sociale cohesie in de Unie 
te beschermen, en zo bij te dragen aan de creatie van nieuwe investeringsmogelijkheden 
op het gebied van landbouw, handel, vervoer, energie en infrastructuur, veiligere en 
milieuvriendelijkere consumptie te bevorderen en onze leefomgeving en het welzijn van 
de Europese burgers te beschermen; 

12. wijst erop dat het van het grootste belang is het beginsel van bestuur op verschillende 
niveaus en het partnerschapsbeginsel in het kader van het cohesiebeleid ten volle te 
eerbiedigen, met inbegrip van het genderperspectief, aangezien de lokale en regionale 
overheden rechtstreekse bevoegdheden hebben op het gebied van milieu en 
klimaatverandering, waarbij zij 90 % van de maatregelen voor aanpassing aan de 
klimaatverandering en 70 % van de maatregelen voor de beperking ervan ten uitvoer 
brengen; herinnert eraan dat zij ook acties kunnen ontwikkelen die gericht zijn op het 
bevorderen van klimaatvriendelijk gedrag onder burgers, onder meer op het gebied van 
afvalbeheer, slimme mobiliteit en duurzame huisvesting; dringt aan op een 
rechtvaardige en inclusieve transitie naar klimaatneutraliteit, met speciale aandacht voor 
bewoners van plattelands- en afgelegen gebieden; erkent dat de gebieden die het zwaarst 
getroffen worden door de transitie naar klimaatneutraliteit moeten worden ondersteund, 
dat een toename van regionale ongelijkheden moet worden voorkomen en dat aan de 
werkende bevolking en lokale en regionale gemeenschappen meer zeggenschap moet 
worden gegeven; verzoekt dat overheden op alle niveaus hun uiterste best doen om 
bestuurlijke samenwerking te bevorderen, met inbegrip van verticale samenwerking 
tussen de verschillende bestuurslagen, interregionale, interstedelijke en 
grensoverschrijdende samenwerking, teneinde kennis en voorbeelden van beste 
praktijken op het gebied van klimaatveranderingsprojecten en -initiatieven die in het 
kader van het cohesiebeleid worden gefinancierd, uit te wisselen; 

13. dringt aan op holistische regionale milieustrategieën om duurzame ontwikkeling te 
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waarborgen en de gevolgen van klimaatverandering te verzachten door de 
energietransitie naar hernieuwbare energiebronnen, biodiversiteit en aanpassing aan de 
klimaatverandering te ondersteunen; is van mening dat deze regionale strategieën 
burgerparticipatie, lokaal geïnitieerde en eigen projecten moeten ondersteunen en 
samenwerking tussen de regio’s moeten stimuleren, ook via grensoverschrijdende 
projecten; verzoekt de Commissie hieraan steun te verlenen en de samenwerking tussen 
de regio’s en de uitwisseling van knowhow en beste praktijken te faciliteren; benadrukt 
hoe belangrijk het is het beginsel van partnerschap in de hele programmering, 
uitvoering en monitoring van het EU-cohesiebeleid aan te houden en een sterke 
samenwerking tussen regionale en lokale overheden, burgers, ngo’s en 
belanghebbenden tot stand te brengen; benadrukt dat openbare raadplegingen grondig 
en zinvol moeten zijn en moeten zorgen voor een actieve en representatieve deelname 
van gemeenschappen en belanghebbenden aan het besluitvormingsproces teneinde de 
eigen inbreng in besluiten en plannen, initiatieven en de betrokkenheid bij acties te 
stimuleren; benadrukt het belang van lokaal geleide initiatieven en projecten die 
bijdragen tot klimaatneutraliteit; 

14. is van mening dat het cohesiebeleid moet bijdragen aan de uitvoering van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), de Klimaatovereenkomst van Parijs, het 
Verdrag inzake biologische diversiteit en de Europese Green Deal teneinde de 
klimaatverandering aan te pakken met behulp van met name een doeltreffende, 
transparante, omvattende, resultaatgerichte en op prestaties gebaseerde methode voor 
het monitoren van de klimaatuitgaven, waarbij rekening wordt gehouden met de 
negatieve gevolgen van de klimaatverandering voor alle mensen en regio’s in de EU; 
pleit ervoor die methode toe te passen in alle programma’s van het meerjarig financieel 
kader en het Europees herstelplan, met name voor basisinfrastructuur in economische 
sleutelsectoren, zoals energieproductie en -distributie, vervoer, water- en afvalbeheer en 
openbare gebouwen; is van mening dat verdere maatregelen nodig kunnen zijn indien 
onvoldoende vooruitgang wordt geboekt bij de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie; 

15. onderstreept de sleutelrol van lokale en regionale overheden bij de totstandbrenging van 
een eerlijke transitie naar een klimaatneutrale economie voor iedereen, waarbij sociale, 
economische en territoriale cohesie centraal staan, en dringt aan op meer 
werkgelegenheid voor groene en blauwe investeringen en innovatie in het kader van het 
cohesiebeleid, alsook op een ruimer gebruik van op de natuur gebaseerde oplossingen; 
benadrukt dat er meer synergieën tussen de verschillende financieringsbronnen op EU-, 
nationaal en regionaal niveau nodig zijn, evenals sterkere koppelingen tussen 
overheidsfinanciering en particuliere financiering om de doeltreffendheid van de 
regionale milieustrategieën in de strijd tegen de klimaatverandering te verhogen; 
herinnert eraan dat dit proces niet mogelijk zou zijn zonder een grote aandacht voor 
vaardigheden; is van mening dat regionale milieustrategieën ook gericht moeten zijn op 
een verbetering van de bestuurlijke capaciteit van de lokale en regionale instellingen en 
op de ontwikkeling van hun potentieel om economisch, sociaal en territoriaal 
concurrentievermogen mogelijk te maken; 

16. wijst erop dat gemeenschaps- en burgerinitiatieven de ecologische transitie en de 
matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering in hoge mate kunnen 
ondersteunen, en dat plaatselijke actiegroepen en het Leader-programma de uitgelezen 
instrumenten kunnen zijn om dit te realiseren; spoort de lidstaten en regionale 
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autoriteiten daarom aan om deze programma’s te coördineren met hun regionale 
milieustrategieën;

17. benadrukt het belang van het concept van slimme dorpen om de klimaatgerelateerde 
uitdagingen in de Unie het hoofd te bieden en is ingenomen met de integratie van dit 
concept in het toekomstige GLB en het regionaal en cohesiebeleid van de Unie; dringt 
erop aan dat de lidstaten de benadering van slimme dorpen opnemen in hun operationeel 
programma voor de nationale en regionale uitvoering van het EU-cohesiebeleid, alsook 
in hun nationale strategische GLB-plannen, waarvoor zij nationale strategieën voor 
slimme dorpen moeten uitstippelen14; benadrukt de rol van de Leader/CLLD-benadering 
bij de uitvoering van “slimme dorpen”-strategieën, die sterk gericht moeten zijn op 
digitalisering, duurzaamheid en innovatie;

18. wijst erop dat de macroregionale strategieën van de EU moeten bijdragen tot 
samenwerking die gericht is op het oplossen van regionale kwesties in verband met de 
matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering, en dat daarmee rekening moet 
worden gehouden wanneer de nieuwe programma’s worden vastgesteld, aangezien een 
geïntegreerde aanpak en een strategische planning van het grootste belang zijn; 

19. verzoekt om criteria op het gebied van milieu, sociaal beleid en behoud van natuurlijke 
rijkdommen in dezelfde mate in aanmerking te nemen als economische criteria bij de 
berekening van de subsidiabiliteit van een project als het gaat om projecten met 
betrekking tot het cultureel en natuurlijk erfgoed; 

20. benadrukt dat steun moet worden verleend aan projecten die een brug slaan tussen 
wetenschap, innovatie en burgerschap, zoals het nieuw Europees Bauhausproject dat 
gericht is op de bestendigheid van cultuur en architectuur tegen de klimaatverandering; 

21. herinnert eraan dat het succes van de regionale milieustrategieën ook afhangt van 
gedegen onderzoeks- en innovatiebeleid, ook op lokaal en regionaal niveau; moedigt de 
samenwerking aan tussen lokale overheden, onderzoeksinstellingen en ondernemingen, 
zoals de initiatieven in het Europees Instituut voor innovatie en technologie en de 
kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s) van dit instituut; 

22. verzoekt de Commissie toezicht te houden op de vooruitgang van de nationale 
regeringen en de lokale en regionale overheden bij de aanpak van de klimaatverandering 
op alle niveaus en hierover verslagen te publiceren, met behulp van een 
gemeenschappelijke norm voor alle lidstaten, alsook de onderlinge verbanden te 
beoordelen tussen milieumaatregelen en de economie; benadrukt dat de lokale en 
regionale overheden op nationaal niveau daadwerkelijk moeten worden betrokken bij de 
beoordeling van het klimaatveranderingsbeleid in het kader van het Europees Semester; 
benadrukt het feit dat de doeltreffendheid en complementariteit van de ESI-fondsen 
alsmede andere programma’s en instrumenten van de EU, zoals het Elfpo, het EFMZV, 

14 Artikel 72 ter (amendement 513) van het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing over het voorstel 
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor 
de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen 
(strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening 
(EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad.
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LIFE, Horizon Europa en Creatief Europa, bij de aanpak van de klimaatverandering 
moeten worden vergroot; spoort de lidstaten aan voor deze complementariteit te zorgen 
aan de hand van een ambitieuze territoriale toepassing van hun nationaal herstelplan, 
waarbij alle relevante actoren in de regio’s worden betrokken; verzoekt de lidstaten 
voorts een regelmatig geactualiseerd scorebord uit te brengen waarmee de territoriale 
effecten van nationale en Europese herstelmaatregelen worden gemeten, met bijzondere 
aandacht voor de bijdrage van die maatregelen aan de bestrijding van 
klimaatverandering; 

23. steunt het akkoord inzake het meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027 dat 
tot doel heeft schadelijke subsidies te vermijden, de volledige afschaffing tegen uiterlijk 
2025 van zowel directe als indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen te 
ondersteunen, en te zorgen voor een algemene financiering en programmaprioriteiten 
die de klimaatnoodtoestand weerspiegelen en bijdragen tot de mainstreaming van 
klimaatmaatregelen en tot de verwezenlijking van een algemeen streefcijfer van ten 
minste 30 % van de begrotingsuitgaven van de EU ter ondersteuning van de 
klimaatdoelstellingen, wat betekent dat ten minste 547 miljard EUR van de nieuwe 
financiële middelen van de EU beschikbaar moet worden gesteld voor de groene 
transitie; benadrukt het belang van de naleving bij de uitvoering van het cohesiebeleid 
van beginselen zoals de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN, een eerlijke 
en sociaal inclusieve transitie, een wettelijk bindende klimaatgerelateerde 
uitgavendoelstelling van 30 % en een streefdoel van 10 % voor uitgaven voor 
biodiversiteit tegen het einde van de programmeringsperiode; benadrukt daarom dat de 
vaststelling van een transparante, alomvattende en betekenisvolle traceermethode kan 
worden overwogen en dat deze, indien nodig, bij de tussentijdse herziening van het 
MFK kan worden aangepast, zowel voor klimaatgerelateerde als voor 
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven; 

24. is ingenomen met beleidsdoelstelling 2 (PO2) van de voorgestelde nieuwe verordening 
gemeenschappelijke bepalingen die tot doel heeft te komen tot een Europa dat groen, 
veerkrachtig en koolstofarm is en dat de overgang maakt naar een koolstofneutrale 
economie, door de bevordering van een schone en eerlijke energietransitie, groene en 
blauwe investeringen, de circulaire economie, de matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, risicopreventie en risicobeheersing; herinnert eraan dat de 
thematische concentratie van PO2 in het kader van het EFRO het best op regionaal 
niveau kan worden toegepast om rekening te houden met de verschillende regionale 
specifieke kenmerken op het gebied van klimaat;

25. is ingenomen met het tijdens de trialoog bereikte akkoord om het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie aan te vullen met extra middelen, onder meer met aanvullende 
middelen uit NextGenerationEU, en de twee extra pijlers van het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie, namelijk een specifieke regeling in het kader van InvestEU en 
een leenfaciliteit voor de overheidssector die zal bijdragen tot het verlichten van de 
sociaal-economische gevolgen van de transitie naar klimaatneutraliteit voor de 
kwetsbaarste regio’s in de Unie; benadrukt dat het Fonds voor een rechtvaardige 
transitie een nieuw instrument zal zijn voor het ondersteunen van gebieden die het 
zwaarst door de transitie naar klimaatneutraliteit worden getroffen en voor het 
voorkomen van een toename van de regionale verschillen; betreurt evenwel dat het extra 
bedrag dat de Commissie voorstelt met meer dan twee derde is verlaagd – van 30 naar 
10 miljard EUR – in het kader van het akkoord in de Raad over NextGenerationEU; 
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benadrukt dat deze verlaging afbreuk doet aan de verwezenlijking van de 
kerndoelstellingen van het fonds en bijkomende druk legt op de nationale begrotingen; 
verzoekt de lidstaten deze middelen zo snel mogelijk te programmeren, en verzoekt de 
betrokken lidstaten bij de verdeling van de middelen bijzondere aandacht te besteden 
aan de ultraperifere gebieden, aangezien deze zwaar getroffen worden door de 
klimaatverandering en blootgesteld zijn aan natuurrampen zoals orkanen, 
vulkaanuitbarstingen, droogte, overstromingen en de stijging van de zeespiegel; 

26. is ingenomen met het programma REACT EU, aangezien het de crisisrespons- en 
crisisherstelmaatregelen voortzet en uitbreidt met aanvullende middelen voor de 
bestaande cohesiebeleidsprogramma’s;

27. herhaalt dat de specifieke kenmerken van alle regio’s, zoals gedefinieerd in artikel 174 
van het VWEU, in het transitieproces volledig tot uiting moeten komen zodat geen 
enkele regio achterblijft, met name door zich te richten op plattelandsgebieden, 
gebieden die industriële transitie doormaken en regio’s die kampen met ernstige en 
aanhoudende natuurlijke of demografische belemmeringen, teneinde de algehele 
harmonieuze ontwikkeling van deze gebieden te waarborgen; acht het in dit verband 
noodzakelijk om bij een eventuele herziening van de richtsnoeren inzake staatssteun de 
specifieke kenmerken van de regio’s zoals opgesomd in artikel 174 van het VWEU te 
evalueren; benadrukt dat de lokale en regionale overheden ten volle gebruik moeten 
maken van alle financieringsinstrumenten (uit de Europese begroting en van andere 
Europese financiële instellingen zoals de EIB) om de klimaatcrisis te bestrijden en om 
de lokale gemeenschappen veerkrachtiger te maken, waarbij de weg wordt vrijgemaakt 
voor het herstel na de COVID-19-pandemie; benadrukt in het bijzonder dat aanvullende 
instrumenten moeten worden opgezet die directe toegang geven tot de EU-middelen, 
zoals stedelijke innovatieve acties uit hoofde van het EFRO (art. 8) of het toekomstige 
Stedelijk Europa na 2020-initiatief uit hoofde van de EFRO/Cohesiefonds-verordening 
(art. 10), met name voor de projecten met betrekking tot de Green Deal; 

28. is van mening dat innovatieve, inclusieve en duurzame oplossingen om 
plattelandsgebieden als woon- en werkplek te versterken en aantrekkelijker te maken 
een sleutelelement moeten zijn in de uitvoering van het cohesiebeleid;

29. herinnert eraan dat de ultraperifere gebieden op grond van artikel 349 van het VWEU 
een bijzondere regeling genieten teneinde maatregelen op maat van hun specifieke 
kenmerken te treffen; verzoekt de vereiste financiële middelen aan die regio’s toe te 
wijzen om een groene transitie te verwezenlijken en zich te kunnen aanpassen aan de 
gevolgen van de klimaatverandering waardoor zij vanwege hun kwetsbaarheid in het 
bijzonder worden getroffen; roept eveneens op tot de oprichting van een 
waarnemingscentrum voor duurzame ontwikkeling en de groene transitie in de 
ultraperifere gebieden teneinde goede praktijken te inventariseren en duurzame 
oplossingen te ontwikkelen voor de strijd tegen de klimaatverandering, die zouden 
kunnen worden doorgevoerd in en afgestemd op de andere regio’s van de Europese 
Unie; 

30. maakt zich zorgen over de economische verliezen ten gevolge van natuurgevaren en de 
schade aan door de EU gefinancierde infrastructuurprojecten die door weers- en 
klimaatgerelateerde extremen is veroorzaakt; dringt aan op de ondersteuning van 
activiteiten en infrastructuurprojecten die voldoen aan de klimaat- en milieunormen en 
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die beter bestand zijn tegen natuurgevaren;

31. benadrukt de sleutelrol van eilanden, met name kleine eilanden, en ultraperifere en 
perifere/afgelegen gebieden bij de transitie naar klimaatneutraliteit als 
innovatielaboratoria voor de ontwikkeling van schone energie, slimme mobiliteit, 
afvalbeheer en de circulaire economie, als hun volledige potentieel wordt benut dankzij 
adequate instrumenten, ondersteuning en financiering, zodat zij een cruciale rol kunnen 
spelen bij onderzoek naar klimaatverandering en biodiversiteit; herinnert eraan dat zij 
toegang moeten hebben tot voldoende economische middelen en adequate opleiding om 
geïntegreerde, sectorgebonden en innoverende interventies te kunnen uitvoeren op het 
gebied van duurzame infrastructuur en lokale economische ontwikkeling; onderstreept 
het potentieel aan hernieuwbare energie van de perifere en ultraperifere gebieden, dat 
verband houdt met hun geografische en klimatologische kenmerken; 

32. benadrukt dat moet worden voortgebouwd op de resultaten van initiatieven als New 
Energy Solutions Optimised for Islands (NESOI), het “Smart Islands”-initiatief en 
Clean Energy for EU Islands (CE4EUI), waarin eveneens eilanden met de status van 
landen en gebieden overzee (LGO) zijn opgenomen, om te zorgen voor een functionele 
overgang tussen de programmeringsperioden 2014-2020 en 2021-2027; verzoekt de 
Commissie in dit verband gebruiksvriendelijke richtsnoeren voor regionale en lokale 
overheden op te stellen zodat zij de kans krijgen geconsolideerde beste praktijken 
inzake de energietransitie en de decarbonisatie van economieën te erkennen en deze te 
benutten; is ingenomen met het memorandum van Split, waarin de leidende rol van 
eilandgemeenschappen in de energietransitie wordt erkend; onderstreept in dit verband 
het belang van de uitwisseling van beste praktijken en van de bevordering van 
wederzijds leren; 

33. onderstreept dat regionale milieustrategieën ook de productie van hernieuwbare energie 
en een efficiënt gebruik van hulpbronnen in de landbouw-, voedings- en bosbouwsector 
moeten ondersteunen en dat daarbij rekening moet worden gehouden met het 
concurrentievermogen van deze sectoren; stelt voor dat de betrokken overheden 
voorrang geven aan alle opties voor de productie van hernieuwbare energie die goed 
zijn voor het milieu, de regionale economie en de bewoners van de desbetreffende 
gebieden; benadrukt dat in regionale milieustrategieën speciaal aandacht moet worden 
besteed aan steun voor het vervangen van fossielebrandstofintensieve materialen door 
hernieuwbare materialen en biomaterialen afkomstig uit de bos- en landbouw, 
aangezien deze twee sectoren enerzijds koolstof uitstoten maar anderzijds ook als 
koolstofputten fungeren; beklemtoont dat duurzaam bosbeheer dicht bij de natuur van 
cruciaal belang is voor een aanhoudende absorptie van broeikasgassen uit de atmosfeer 
en bovendien zorgt voor de levering van hernieuwbare en klimaatvriendelijke 
grondstoffen voor houtproducten die koolstof opslaan en fossiele materialen en 
brandstoffen kunnen vervangen; onderstreept dat de drieledige rol van bossen (put, 
opslag en vervanging) bijdraagt tot het terugdringen van koolstofemissies in de 
atmosfeer terwijl de bossen kunnen doorgroeien en in vele andere diensten blijven 
voorzien, en dat bossen daarom een integraal onderdeel van regionale milieustrategieën 
moeten uitmaken;

34. benadrukt dat alle sectoren vertegenwoordigd moeten zijn en ondersteund moeten 
worden in de transitie naar klimaatneutrale industriële processen, waardoor ze niet 
alleen bijdragen tot de duurzaamheid van de Unie maar ook zorgen voor het behoud van 
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het internationale concurrentievermogen en voor de economische, sociale en territoriale 
samenhang tussen de verschillende Europese regio’s; benadrukt de strategische rol van 
hernieuwbare, duurzame en gedecentraliseerde energie bij de ontwikkeling van de 
regio’s van de EU en hun ondernemingen, in het bijzonder kmo’s; is van mening dat 
doeltreffende regionale milieustrategieën ook voordelig zullen zijn voor de 
toerismesector aangezien zij de aantrekkelijkheid van veel Europese regio’s als 
duurzame bestemmingen kunnen helpen verbeteren en in het algemeen een nieuwe 
vorm van verantwoord en duurzaam toerisme kunnen bevorderen; 

35. benadrukt dat de vermindering van het bodemverbruik, met name de bodemafdekking, 
in aanmerking moet worden genomen als een belangrijk beslissingscriterium bij de 
uitvoering van het cohesiebeleid en de regionale milieustrategieën, teneinde het 
potentieel en de diverse functies van de bodem in de strijd tegen de klimaatverandering 
(water- en CO2-opslag, filtering, buffering en materiaalomzetting, voedselzekerheid, 
productie van biogebaseerde hulpbronnen) op de best mogelijke manier in stand te 
houden;

36. benadrukt het feit dat de energiebelastingrichtlijn15 moet worden herzien in 
overeenstemming met het beginsel dat de vervuiler betaalt, teneinde uiterlijk in 2025 
duurzame energiebronnen te bevorderen ten koste van fossiele brandstoffen, met 
bijzondere aandacht voor de sociale gevolgen;

37. beklemtoont dat gendermainstreaming volledig moet worden toegepast en geïntegreerd 
als een horizontaal beginsel in alle activiteiten, beleidsmaatregelen en programma’s van 
de EU, ook in het cohesiebeleid; 

38. is ingenomen met de presentatie van de “renovatiegolfstrategie” als een van de cruciale 
strategieën die ertoe bijdragen dat Europa in 2050 klimaatneutraal zal zijn; beklemtoont 
dat energiearmoede moet worden aangepakt met behulp van een programma voor de 
renovatie van gebouwen dat gericht is op kwetsbare huishoudens en huishoudens met 
een laag inkomen, als onderdeel van een bredere Europese strategie voor 
armoedebestrijding;

39. dringt erop aan dat in het kader van het geactualiseerde actieplan voor de circulaire 
economie verder steun wordt verleend voor de overgang naar een circulaire economie 
die gericht is op hergebruik en reparatie om hulpbronnenefficiëntie te bevorderen en 
duurzame consumptie te stimuleren, door de consumenten via verplichte etikettering te 
informeren over de duurzaamheid en repareerbaarheid van producten, als aanvulling op 
het aanbieden van een passend regelgevingskader en een reeks concrete, alomvattende 
en ambitieuze maatregelen om de circulaire economie op EU-niveau te stimuleren; 
benadrukt dat het creëren en versterken van regionale economische kringlopen, met 
name op basis van materialen van biologische oorsprong uit de land- en bosbouw, van 
centraal belang is voor het genereren van duurzame groei en groene banen; onderstreept 
dat het dringend nodig is de beginselen van de circulaire economie verder te 
ondersteunen en de afvalhiërarchie prioriteit te geven; dringt aan op de uitwerking van 
lokale plannen voor de circulaire economie en op het feit dat de door lokale en regionale 
overheden geplaatste overheidsopdrachten groen en ambitieus moeten zijn wat betreft 
duurzaamheid van producten en diensten om zo de veerkracht van het bedrijfsleven en 

15 PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51.
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de strategische autonomie van de Europese Unie te versterken; 

40. vraagt om meer te investeren in duurzame mobiliteit zoals spoorwegen en duurzame 
stedelijke mobiliteit voor groenere steden met een betere levenskwaliteit voor de 
burgers;

41. is ingenomen met de inspanningen van de Europese Investeringsbank (EIB) om haar 
beleid inzake kredietverstrekking op het gebied van energie te herzien en 50 % van haar 
verrichtingen te besteden aan klimaatactie en ecologische duurzaamheid; verzoekt de 
EIB zich in te zetten voor de duurzame transitie naar klimaatneutraliteit en daarbij 
bijzondere aandacht te besteden aan de regio’s die het sterkst door de transitie worden 
getroffen;

42. dringt aan op een sterke betrokkenheid van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen (mkmo’s) bij het transitieproces, alsook bij het ontwerp en de uitvoering 
van de regionale milieustrategieën aangezien deze actoren niet alleen sterk verweven 
zijn met de lokale economie, maar ook door de beleidsmaatregelen van de Green Deal 
zullen worden getroffen; acht het van essentieel belang dat mkmo’s bijstand krijgen om 
de kansen van de milieutransitie aan te grijpen via op maat gesneden ondersteuning van 
bij- en nascholing;

43. verzoekt de Commissie de hoogst mogelijke klimaatambitie als ijkpunt te gebruiken 
voor de beoordeling van ontwerpuitgavenplannen;

44. wijst op het voorstel van de Commissie in de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 dat 
steden met meer dan 20 000 inwoners plannen voor stedelijke vergroening moeten 
voorbereiden voor de aanleg van biodiverse en toegankelijke stadsbossen, parken en 
tuinen, stadsboerderijen, groene daken en muren en met bomen omzoomde straten; 
herhaalt de positieve impact die een dergelijke maatregel kan hebben op het stedelijke 
microklimaat en de gezondheid, met name voor kwetsbare groepen; moedigt deze actie 
aan en dringt erop aan beleids-, regelgevings- en financieringsinstrumenten te 
mobiliseren om deze actie ten uitvoer te leggen;

45. dringt aan op de invoering van doeltreffende regionale en interregionale 
samenwerkingsmechanismen op het gebied van de preventie van natuurrampen, met 
inbegrip van reactie-, beheers- en wederzijdse hulpverleningscapaciteit in geval van 
rampen;

46. dringt aan op een grotere rol voor het cohesiebeleid bij de ondersteuning van 
risicopreventie-inspanningen om zich aan te passen aan de huidige en toekomstige 
gevolgen van de klimaatverandering op regionaal en lokaal niveau;

47. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
het Comité van de Regio’s en de lidstaten.
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TOELICHTING

De klimaatverandering is de belangrijkste uitdaging voor de 21e eeuw en het doel van dit 
verslag over het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen 
de klimaatverandering is de rol van dit beleid te schetsen voor de komende jaren. Die zijn met 
name van cruciaal belang omdat de gemiddelde temperatuur op aarde momenteel al 1,2 °C 
hoger ligt (ten opzichte van het pre-industriële niveau) en de 1,5 °C-doelstelling van de 
Overeenkomst van Parijs kan worden bereikt tegen het einde van het jaar 2027, dus binnen de 
programmeringsperiode 2021-2027 voor het cohesiebeleid. Als we ons huidige traject 
voortzetten zonder de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, kan de grenswaarde van 
2 °C worden bereikt in het decennium van de jaren 2040 en zou dan een keerpunt worden 
overschreden waarna er geen weg terug is, tenminste met de technologie die we vandaag 
hebben. Een stijging van de temperatuur met 4 °C tegen het einde van deze eeuw en 8 °C 
tegen het einde van de volgende eeuw is niet de weg die we willen bewandelen. In de 
interinstitutionele EU-studie “Global Trends to 2030: Challenges and Choices for Europe” 
worden de grenzen gesteld in duidelijke bewoordingen: een verhoging met 1,5 graden is het 
maximum dat de planeet kan verdragen; als de temperaturen na 2030 verder stijgen, zullen we 
te maken krijgen met nog meer droogte, overstromingen, extreme hitte en armoede voor 
honderden miljoenen mensen, waarschijnlijk het verdwijnen van de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen en in het ergste geval het uitsterven van de mensheid in zijn geheel.1

Het cohesiebeleid is het grootste en belangrijkste investeringsinstrument in Europa en speelt 
daarom een cruciale rol bij de aanpak van de klimaatverandering. De komende tien jaar zullen 
de koers en de politieke mogelijkheden worden uitgetekend voor de komende decennia. Het 
Europees Parlement heeft op 28 november 2019 een “noodsituatie op het gebied van klimaat 
en milieu” afgekondigd en legt de nadruk op het investeringsprogramma door “met spoed de 
concrete maatregelen te nemen die nodig zijn om deze dreiging te bestrijden en in te dammen 
voordat het te laat is” en meer concreet door “het beleid op het gebied van landbouw, handel, 
vervoer, energie en investeringen in infrastructuur ingrijpend te hervormen”.

De Europese Green Deal, met de toezegging om uiterlijk in 2050 een klimaatneutraal Europa 
tot stand te brengen, vereist dringende en concrete maatregelen op het terrein om de 
tussentijdse klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2040 te verwezenlijken en om de wettelijke 
verplichtingen als gevolg van de Overeenkomst van Parijs en de verplichtingen die zijn 
aangegaan ten aanzien van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN, na 
te komen. De klimaatverandering treft niet alleen het milieu; zij leidt ook tot economische en 
sociale veranderingen. De transitie naar klimaatneutraliteit kan alleen worden gerealiseerd 
door het volgen van een sociaal rechtvaardig en eerlijk traject voorwaarts, waarbij niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten. Economische, sociale en territoriale samenhang betekent in dit 
verband dat bijzondere aandacht wordt besteed aan deze drie elementen:

• economische cohesie met duurzame groei en groene banen, rekening houdend met de 
behoeften van de verschillende sectoren;

• sociale cohesie met een rechtvaardige transitie, sociale rechtvaardigheid, begrip voor 
energiearmoede en speciale behoeften. De rijkste 10 % van de bevolking stoot 52 % van 
de CO2 uit, terwijl de armste 50 % van de wereldbevolking slechts 7 % van de CO2-

1 https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf (page 8).

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf
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uitstoot veroorzaakt;

• territoriale samenhang met begrip voor de verschillende behoeften van de regio’s van 
de EU, met name insulaire en grensregio’s en de stijging van de zeespiegel, maar ook 
stedelijke gebieden, waar de temperatuur sneller stijgt.

Het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën zijn een relevante en belangrijke factor in de 
strijd tegen de klimaatverandering voor de komende jaren. In dit initiatiefverslag worden de 
noodzakelijke stappen geschetst vanuit regionaal perspectief.
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MINDERHEIDSSTANDPUNT

Mevrouw Mathilde Androuët en ik hebben veel amendementen ingediend, die niet zijn 
goedgekeurd, betreffende maatregelen ten gunste van de Franse ultraperifere gebieden 
Guadeloupe, Frans-Guyana, Réunion, Martinique, Mayotte en Saint-Martin.

Deze amendementen houden rekening met de specifieke klimatologische kenmerken van deze 
ultraperifere gebieden, de elektrische interconnectie van kleine eilanden, de bevordering van 
fotovoltaïsche oplossingen op de eilanden, de versnelling van de financiering voor de 
conversie van de vracht-, weg-, spoor- en zeevaartvloot of, naar het voorbeeld van het 
Ruimteagentschap in Frans-Guyana, de oprichting van een Europees Maritiem Agentschap in 
de ultraperifere gebieden.

André Rougé, schaduwrapporteur van de Fractie Identiteit en Democratie.
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10.12.2020

ADVIES VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN 
VOEDSELVEILIGHEID

aan de Commissie regionale ontwikkeling

inzake het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de 
klimaatverandering
(2020/2074(INI))

Rapporteur voor advies: Susana Solís Pérez

SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. benadrukt het belang van het cohesiebeleid, de cohesiemiddelen en de regionale 
milieustrategieën voor de strijd tegen de klimaatverandering en het nakomen van onze 
toezeggingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs; benadrukt dat het 
cohesiebeleid, als het belangrijkste investeringsbeleid van de Unie en een van de 
grootste bronnen van EU-steun voor veel lidstaten, volledig afgestemd moet zijn op de 
klimaat- en milieudoelstellingen van de Unie, en er met name voor moet zorgen dat alle 
door de EU gefinancierde projecten het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” naleven 
zoals vastgesteld in de taxonomieverordening; is ingenomen met de 
beleidsdoelstelling 2 (PO2) van de voorgestelde nieuwe verordening 
gemeenschappelijke bepalingen, zoals uiteengezet in artikel 4, lid 1, onder b), van die 
verordening, die tot doel heeft te komen tot een Europa dat groen, veerkrachtig en 
koolstofarm is en dat de overgang maakt naar een koolstofneutrale economie, door de 
bevordering van een schone en eerlijke energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, klimaatmitigatie en -adaptatie, risicopreventie en 
risicobeheersing;

2. dringt aan op de opstelling van ambitieus milieu-, klimaat- en ontwikkelingsbeleid op 
regionaal niveau dat voortbouwt op de Agenda 2030, de Europese Green Deal, de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030 en het beleidskader voor klimaat en energie 2030; is 
van mening dat het cohesiebeleid en met name beleidsdoelstelling 2 volledig moeten 
bijdragen tot de ambitieuzere klimaatdoelstelling 2030 van de Unie en tot de 
doelstelling om zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 broeikasgasneutraliteit te 
bewerkstelligen zoals vastgesteld in het standpunt van het Parlement inzake de 
Europese klimaatwet; wijst op het belang van het Europees Fonds voor strategische 



RR\1226154NL.docx 23/48 PE660.259v02-00

NL

investeringen (ESFI) om de doelstelling te halen om 30 % van de nieuwe investeringen 
te besteden aan klimaatgerelateerde uitgaven en 10 % aan biodiversiteitsgerelateerde 
uitgaven, alsook op de rol van dit fonds in het volgende meerjarig financieel kader 
(MFK) en van de instrumenten uit het herstelfonds; herhaalt zijn standpunt dat ten 
minste 35 % van de middelen in het kader van het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) en 40 % van de middelen in het kader van het Cohesiefonds de 
klimaatdoelstellingen van de Unie moeten ondersteunen; merkt op dat het akkoord van 
de Europese Raad om ten minste 30 % van het EFRO te besteden aan de 
beleidsdoelstelling “een groener Europa” een belangrijke stap is; moedigt de Commissie 
aan gemeenschappelijke output- en input-indicatoren vast te stellen om ervoor te zorgen 
dat de klimaatdoelstellingen van de Unie worden gehaald, waarbij waar mogelijk de 
criteria van de taxonomieverordening worden toegepast; benadrukt dat de overgang naar 
een duurzame en klimaatneutrale economie niemand aan zijn lot mag overlaten en moet 
worden verwezenlijkt door middel van maatregelen die economische activiteiten 
verenigbaar maken met de bescherming van het milieu en hoogwaardige 
werkgelegenheid op de lange termijn creëren;

3. wijst op de rol die het cohesiebeleid kan spelen bij onder meer het bevorderen van een 
tweeledige digitale en groene transitie naar een meer circulaire economie die 
klimaatneutraal, ecologisch duurzaam en energie- en hulpbronnenefficiënt is, en die 
duurzame oplossingen biedt voor afvalvermindering, waterbeheer, energie-efficiëntie, 
de renovatie van gebouwen, de ontwikkeling van hernieuwbare energie, 
emissiereductie, de transitie naar emissievrije mobiliteit, biodiversiteitsverlies en 
aantasting van ecosystemen; dringt erop aan dat het cohesiebeleid van de volgende 
generatie klimaatveerkrachtig is, en is van mening dat geen enkel programma dat 
negatieve gevolgen heeft voor de inspanningen om de klimaatdoelstellingen van de EU 
te halen, in het kader van het cohesiebeleid mag worden gefinancierd en ondersteund; is 
ingenomen met de invoering van een instrument voor klimaattoetsing in het 
cohesiebeleid voor 2021-2027;

4. benadrukt de strategische rol van hernieuwbare, duurzame en gedecentraliseerde energie 
bij de ontwikkeling van gebieden en hun ondernemingen, met name kmo’s; wijst op het 
hernieuwbare-energiepotentieel van perifere en ultraperifere gebieden gezien hun 
geografische ligging en klimaatomstandigheden; wijst op de rol van het cohesiebeleid 
om het gebruik van hernieuwbare en de beschikbaarheid van schone energiebronnen te 
vergroten, en om met name de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen, zoals 
schone waterstof, te ondersteunen;

5. dringt aan op een evenwichtige, duurzame en inclusieve ontwikkeling van de Unie via 
het cohesiebeleid waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken en 
behoeften van alle lidstaten, hun regio’s en hun burgers; dringt erop aan dat het 
cohesiebeleid, in coördinatie met ander EU-beleid en in samenwerking met de nationale 
of regionale autoriteiten voor civiele bescherming, een grotere rol speelt bij de 
ondersteuning van inspanningen op het gebied van risicopreventie om zich aan te passen 
aan de huidige en toekomstige gevolgen van klimaatverandering, met bijzondere 
aandacht voor de meest kwetsbare gebieden zoals eilanden, kustgebieden en 
ultraperifere regio’s, die nog meer problemen ondervinden als gevolg van hun 
geografische ligging, door middel van ecosysteemgerichte benaderingen, door nieuwe 
infrastructuur te ontwikkelen of bestaande infrastructuur aan te passen en door 
maatregelen voor rampenbestendigheid op regionaal en lokaal niveau vast te stellen, 
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waarbij ten volle rekening wordt gehouden met en wordt bijgedragen aan 
biodiversiteitsgerelateerde doelstellingen; dringt aan op de invoering van effectieve 
regionale en interregionale samenwerkingsmechanismen op het gebied van preventie 
van natuurrampen, zoals respons-, beheers- en wederzijdse hulpverleningscapaciteit in 
geval van natuurrampen; dringt aan op stresstests inzake aanpassing aan de 
klimaatverandering voor door de EU gefinancierde projecten die bijzonder gevoelig 
worden geacht voor de gevolgen van de klimaatverandering;

6. erkent de sleutelrol van regionale overheden bij het succesvolle beheer van milieu- en 
ontwikkelingsbeleid; erkent het belang van lokale sectorale initiatieven om sociale en 
ecologische duurzaamheid en bestendigheid te bewerkstelligen op alle locaties, met op 
maat gesneden beleidsmixen, en moedigt het gebruik aan van instrumenten zoals door 
de gemeenschap geïnitieerde plaatselijke ontwikkelingsprojecten (CCLD’s) en 
geïntegreerde territoriale investeringen (ITI’s) om op meerdere bestuurslagen 
initiatieven te ontplooien ter bestrijding van de klimaatverandering; benadrukt dat de op 
maat gesneden toewijzing van middelen voor lokale en regionale maatregelen niet 
alleen een grote impact zal hebben op de economie, maar ook de betrokkenheid van de 
gemeenschap in de participatiestructuren zal vergroten; moedigt publiek-private 
partnerschappen en de verdere combinatie van Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen) met andere programma’s zoals Horizon Europa aan 
om innoverende oplossingen te ontwikkelen teneinde klimaatverandering te bestrijden 
en een veerkrachtigere en duurzamere Europese economie tot stand te brengen; dringt er 
bij de Commissie en de beheersautoriteiten op aan de procedures van het cohesiebeleid 
te vereenvoudigen om ervoor te zorgen dat private actoren, en met name kmo’s, toegang 
kunnen hebben tot EU-financiering in het kader van het cohesiebeleid; herinnert in dit 
verband ook aan en is ingenomen met de ambitie van de Commissie om het Europees 
klimaatpact te lanceren;

7. wijst op het voorstel van de Commissie in de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 dat 
steden met meer dan 20 000 inwoners plannen voor stedelijke vergroening moeten 
voorbereiden voor de aanleg van biodiverse en toegankelijke stedelijke bossen, parken 
en tuinen, stadsboerderijen, groene daken en muren en met bomen omzoomde straten; 
herhaalt de positieve impact die een dergelijke maatregel kan hebben op het stedelijke 
microklimaat en de gezondheid, met name voor kwetsbare groepen; moedigt deze actie 
aan en dringt erop aan beleids-, regelgevings- en financieringsinstrumenten te 
mobiliseren om deze actie ten uitvoer te leggen;

8. herinnert eraan dat lokale en regionale overheden moeten worden betrokken bij de 
opstelling van nationale energie- en klimaatplannen en territoriale plannen voor een 
rechtvaardige transitie om aan de klimaat- en energieprioriteiten van de EU te voldoen, 
waarmee de internationale verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs 
worden nageleefd en rekening wordt gehouden met de sociale aspecten van de transitie; 
wijst erop dat lokale en regionale overheden en particuliere spelers, zoals kmo’s, een 
belangrijke rol spelen bij de mitigatie van en de aanpassing aan de klimaatverandering; 
verzoekt de Commissie effectieve planning en tenuitvoerlegging op meerdere 
bestuurslagen te stimuleren, waarbij een structurele dialoog moet worden gevoerd met 
lokale en regionale overheden, ervoor te zorgen dat klimaat- en energieactieplannen en -
maatregelen op de verschillende bestuurslagen op elkaar zijn afgestemd en elkaar 
aanvullen, de coördinatie tussen de lidstaten en de transparantie op het gebied van 
klimaat- en energiegerelateerde acties te verbeteren, toezicht te houden op de 
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vooruitgang bij de aanpak van de klimaatverandering, en technisch advies en bijstand te 
verlenen om middelen te mobiliseren en capaciteit op te bouwen;

9. pleit voor holistische strategieën voor regionale integratie om duurzame ontwikkeling te 
waarborgen, de gevolgen van de klimaatverandering te beperken en volledig bij te 
dragen tot de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs; wijst erop dat het 
belangrijk is gebruik te maken van strategieën voor slimme specialisatie om sterke 
concurrentievoordelen te ontwikkelen en synergieën te creëren tussen de verschillende 
regio’s en lidstaten van de EU via de doelstelling “Europese territoriale samenwerking” 
om Europese antwoorden te ontwikkelen op de uitdagingen van de klimaatverandering;

10. erkent dat het cohesiebeleid de levenskwaliteit van de EU-burgers rechtstreeks 
beïnvloedt en hen helpt om nieuwe uitdagingen zoals demografische veranderingen, de 
industriële transitie en de klimaatverandering het hoofd te bieden;

11. benadrukt dat de EU voor ernstige uitdagingen staat, met name op het gebied van 
economisch herstel, en dat de rol van het cohesiebeleid in deze context essentieel is;

12. dringt aan op een evenwichtige, duurzame en inclusieve ontwikkeling van de Unie via 
het cohesiebeleid waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken en 
behoeften van alle lidstaten, hun regio’s en hun burgers;

13. benadrukt dat regionaal milieubeleid maatregelen moet omvatten voor aanpassing aan 
de schade die is berokkend door de onvermijdelijke negatieve gevolgen van 
klimaatverandering, en dat die bepalingen moeten worden opgenomen in alle overige 
betrokken beleidsgebieden;

14. herinnert eraan dat er voor de verbetering van de levenskwaliteit van de EU-burgers 
beleid moet worden ontwikkeld waardoor betere arbeids- en levensomstandigheden 
worden gecreëerd en wordt bijgedragen tot de bescherming van het milieu en de 
bestrijding van de klimaatverandering;

15. herinnert eraan dat het cohesiebeleid ernaar streeft territoriale ongelijkheden in de Unie 
te verminderen en de economische ontwikkeling van de minst ontwikkelde regio’s te 
stimuleren; is daarom van mening dat cohesiefondsmiddelen effectief en gericht moeten 
worden ingezet in regio’s met koolstofintensievere economieën;

16. benadrukt dat het van cruciaal belang is dat middelen uit het cohesiefonds worden 
aangewend om koolstofintensievere regio’s sneller te laten overstappen op schone 
energie en koolstofarme infrastructuur, wat nog geen uitgemaakte zaak is ondanks de 
positieve ontwikkelingen in de afgelopen jaren.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE VERVOER EN TOERISME

aan de Commissie regionale ontwikkeling

inzake het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de 
klimaatverandering
(2020/2074(INI))

Rapporteur voor advies: Gheorghe Falcă

SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie regionale ontwikkeling 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat de investeringen in het kader van het cohesiebeleid gericht moeten blijven 
op alle regio’s, op basis van de drie bestaande categorieën, namelijk minder 
ontwikkelde regio’s, overgangsregio’s en meer ontwikkelde regio’s, en dat de 
milieustrategieën voor klimaatneutraliteit moeten worden aangepast en afgestemd op de 
relevante doelbepaling, in overeenstemming met de drie voormelde categorieën en de 
Europese Green Deal, met bijzondere aandacht voor mitigatiemaatregelen met het oog 
op een rechtvaardige transitie voor regio’s met koolstofintensieve economische 
sectoren; merkt op dat bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de behoeften 
en/of de uitdagingen op het gebied van cohesie waarmee perifere, plattelands- en 
ultraperifere regio’s, eilanden, dunbevolkte gebieden en andere gebieden met een 
ongunstige geografische ligging te maken hebben;

2. wijst erop dat het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
Cohesiefonds in het kader van het cohesiebeleid tot dusver de voornaamste 
financieringsbronnen zijn voor optreden in de vervoerssector, waarbij ruim 
70 miljard EUR is toegewezen in de financieringsperiode 2014-2020, en benadrukt dat 
het beheer van het cohesiebeleid wordt gedeeld tussen de EU en haar lidstaten, 
waardoor dit proces meer gedecentraliseerd is;

3. merkt op dat vervoersprojecten die steun uit het Cohesiefonds ontvangen, middels de 
overdracht van middelen uit het Cohesiefonds naar de Connecting Europe Facility 
(CEF), in het kader van het volgende meerjarig financieel kader 2021-2027 
klimaatbestendig zullen moeten worden gemaakt en dat 60 % van de totale financiële 
middelen van de CEF zal moeten worden aangewend voor het behalen van de 
klimaatdoelstellingen;

4. onderstreept dat de middelen in het kader van het cohesiebeleid in de eerste plaats 
moeten beantwoorden aan de behoeften van de diverse regio’s waarvoor zij bestemd 
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zijn en de gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen van de EU moeten ondersteunen, 
en dat de cohesiemiddelen derhalve moeten worden gebruikt voor projecten die 
bijdragen aan de sociaaleconomische groei en het scheppen van werkgelegenheid en 
aldus aan het welzijn van de burgers/gemeenschappen, hun levensstandaard verbeteren 
en de lokale economieën stimuleren, aangezien de primaire opdracht van deze middelen 
cohesie is, en tevens onderzoek en innovatie, groei en concurrentievermogen moeten 
stimuleren, en aldus duurzame mobiliteit en connectiviteit moeten bevorderen en 
zodoende de territoriale, sociale en economische samenhang in alle regio’s van de Unie 
moeten waarborgen;

5. benadrukt de rol die het cohesiebeleid vervult bij het aanpakken van de belangrijkste 
uitdagingen voor de vervoerssector in de Unie, waaronder de ontwikkeling van een 
goed functionerende interne Europese vervoersruimte, het verbinden van Europa door 
middel van moderne, multimodale en veilige vervoersinfrastructuurnetwerken alsmede 
de omschakeling op koolstofarme mobiliteit, onder meer met behulp van ondersteuning 
voor de voltooiing van ontbrekende kleine grensoverschrijdende spoorverbindingen, 
teneinde een bijdrage te leveren aan de Europese integratie van plattelandsgebieden en 
grensregio’s; benadrukt dat het cohesiebeleid zich met name moet richten op regio’s 
met onderontwikkelde en verschillende andere soorten infrastructuur waarin te weinig 
wordt geïnvesteerd, waarbij bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de 
gasinfrastructuur die een soepele energietransitie mogelijk moet maken en de 
energiezekerheid van de regio’s moet garanderen; is van mening dat het cohesiebeleid 
een van de belangrijkste instrumenten moet blijven voor het Europese optreden in de 
periode na 2020 ten aanzien van de ultraperifere gebieden en hun zware inspanningen 
om hardnekkige regionale verschillen weg te werken; onderstreept dat het belangrijk is 
de cohesiemiddelen in de ultraperifere gebieden doeltreffend aan te wenden en is van 
mening dat Europese investeringen in deze regio’s niet enkel economische, sociale en 
milieuvoordelen opleveren voor die gebieden zelf, maar ook voor de EU als geheel, en 
dat het belangrijk is dat deze regio’s kunnen blijven profiteren van speciale EU-steun; 

6. beklemtoont dat het cohesiebeleid moet bijdragen tot het duurzame herstel van de 
sectoren vervoer en toerisme, met name in het licht van de COVID-19-pandemie; 
benadrukt dat uit maatschappelijk oogpunt het zorgen voor betaalbaarheid, 
betrouwbaarheid en toegankelijkheid van het vervoer voor iedereen van het grootste 
belang is; 

7. benadrukt dat het klimaatbestendig maken van infrastructuur, met name toeristische en 
vervoersinfrastructuur, ertoe zal bijdragen de infrastructuur beter bestand te maken 
tegen de effecten van de klimaatverandering, de luchtkwaliteit te verbeteren en de 
uitstoot van broeikasgassen tijdens de levensduur van de infrastructuur te verminderen; 
merkt op dat vervoersinfrastructuur een positieve invloed kan hebben op 
grensoverschrijdende interactie en op regionale, stedelijke en lokale ontwikkeling, 
onder meer in het geval van de ultraperifere gebieden en eilandregio’s; stipt aan dat het 
de bedoeling is gebieden aan te wijzen waarop verbeteringen van de infrastructuur 
grotere voordelen voor maatschappij, economie en milieu kunnen opleveren; is van 
oordeel dat regio’s over alle nodige middelen dienen te beschikken om goede praktijken 
uit te wisselen; 

8. wijst erop dat het beleid inzake het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) de 
sociaaleconomische en territoriale samenhang alsmede de toegankelijkheid in de hele 
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EU en haar regio’s, waaronder afgelegen, ultraperifere, eiland-, perifere, bergachtige en 
dunbevolkte gebieden, waarborgt en daarmee de economische groei en werkgelegenheid 
stimuleert; wijst erop dat de volledige voltooiing van het TEN-T van cruciaal belang is 
om de verschuiving naar duurzame vervoerswijzen en slimme mobiliteit te versnellen, 
overeenkomstig de doelstellingen van de Europese Green Deal, d.w.z. van de weg naar 
het spoor en de binnenwateren, en om een toename van het gebruik van alternatieve 
brandstoffen en laad- en tankinfrastructuur te bevorderen; pleit ervoor de 
cohesiemiddelen met voorrang toe te wijzen aan acties ter ondersteuning van 
multimodale en digitale oplossingen en acties waarmee infrastructuurverbindingen per 
spoor en over de binnenwateren met havens en andere multimodale hubs worden 
aangelegd, opgewaardeerd en voltooid teneinde de “modal shift” te vereenvoudigen; 
benadrukt in dit verband dat het cohesiebeleid een sterkere rol moet spelen bij het 
ondersteunen van maatregelen op het gebied van risicopreventie die zijn gericht op 
aanpassing aan de huidige en toekomstige gevolgen van de klimaatverandering;

9. is van oordeel dat het cohesiebeleid de belangrijkste bondgenoot is bij de uitvoering van 
regionale milieustrategieën die erop zijn gericht daadwerkelijk de overstap te maken 
naar duurzamere mobiliteit in de Europese steden en regio’s; is van mening dat 
strategieën in verband met stedelijke en interstedelijke mobiliteit, als zij volledig in 
aanmerking willen komen voor financiering en prioritaire toegang willen genieten tot 
EU-middelen, met name spoor- en fietsinfrastructuur, met inbegrip van oplossingen op 
het gebied van multimodaliteit, moeten ondersteunen;

10. wijst op de grote ongelijkheden tussen regio’s wat toegankelijkheid tot vervoer en met 
name spoorvervoer betreft; vraagt dan ook een strategie voor het ontsluiten van 
geïsoleerde of verlaten grondgebieden;

11. merkt evenwel op dat ook aan verbeterde vervoerssystemen nadelige neveneffecten 
kleven, zoals verkeersongelukken, emissies, klimaatverandering en andere sociale en 
milieueffecten, die aanzienlijk kunnen zijn;

12. herhaalt dat bij de herziening van het TEN-T-beleid bijzondere aandacht moet blijven 
uitgaan naar het verbeteren van grensoverschrijdende verbindingen en het aanvullen van 
ontbrekende schakels, hetgeen de sociaaleconomische en territoriale samenhang in de 
hele EU ten goede zal komen; wijst erop dat bij de herziening van het TEN-T-beleid 
tevens knelpunten moeten worden weggenomen, in het bijzonder op stedelijke 
knooppunten, en de multimodaliteit en de infrastructuur op de laatste kilometer moeten 
worden versterkt, hetgeen de doorstroming van het verkeer alsook de efficiëntie en 
duurzaamheid van vervoersroutes sterk ten goede zal komen;

13. is van mening dat het passagiersvervoer per spoor aantrekkelijker moet worden gemaakt 
voor de gebruikers en concurrerender moet worden; verzoekt de Commissie dan ook 
een uniform en transparant boekingssysteem voor kaartjes te bevorderen; moedigt de 
herinvoering van een Europees netwerk van nachttreinen aan;

14. roept op tot de toepassing van oplossingen met betrekking tot groene infrastructuur en 
duurzame en intelligente mobiliteit, en wijst op het belang daarvan, niet alleen in 
stedelijke omgevingen, waar ongeveer 70 % van de EU-bevolking woont, maar ook 
elders; is in dit verband ingenomen met de toenemende ambitie in veel steden en 
gemeenten om de verkeerscongestie sterk terug te dringen en het ontwerp van wegen 
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aan te passen ten voordele van voetgangers en fietsers; benadrukt dat groene 
infrastructuurelementen, zoals groene muren en daken, stadsbossen, weiden, tuinen en 
volkstuinen, in steden gezondheidsvoordelen opleveren die meteen gevolgen hebben 
voor het welzijn, zoals schone lucht, betere waterkwaliteit en geluidsisolatie; 
onderstreept dat investeringen in plattelandsgebieden even belangrijk zijn om de 
klimaatimpact te beperken en de regionale toegankelijkheid te waarborgen, en niet over 
het hoofd mogen worden gezien, met name in verband met de slechte luchtkwaliteit in 
bepaalde gebieden; beklemtoont bovendien dat groene infrastructuur tevens 
mogelijkheden schept om stedelijke en landelijke gebieden met elkaar te verbinden en 
zorgt voor aantrekkelijke plekken om te leven en te werken; is daarnaast van oordeel dat 
de herbestemming van land in de steden voor groene infrastructuur een kosteneffectieve 
en economisch verantwoorde manier kan zijn om deze duurzamer, veerkrachtiger, 
milieuvriendelijker en gezonder maken;

15. wijst erop dat de broeikasgasemissies van de vervoerssector goed zijn voor 27 % van de 
algehele emissies van de EU en dat de vervoerssector moet bijdragen tot het bereiken 
van klimaatneutraliteit in 2050; benadrukt dat innovatie en digitalisering een cruciale rol 
spelen in het koolstofvrij maken van de vervoerssector overeenkomstig de ambities van 
de Europese Green Deal; benadrukt dat de financiële steun uit de cohesiefondsen voor 
onderzoek naar en innovatie op het gebied van emissiearme en emissievrije 
mobiliteitsoplossingen moet worden opgevoerd, met name wat betreft geavanceerde 
technologieën en slimme mobiliteit in alle vervoerswijzen, waaronder alternatieve 
brandstoffen, waterstofmobiliteit en duurzame-infrastructuurprojecten; 

16. verzoekt de Commissie renovatieregelingen en regelingen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie in de huisvestingssector in de Europese steden te ondersteunen 
teneinde de efficiëntie van gebouwen te vergroten, aangezien een derde tot de helft van 
de energie in steden wordt gebruikt voor verwarmingsdoeleinden; beklemtoont dat, 
gezien het grote aantal oude woningen en andere gebouwen in de steden, het huidige 
renovatietempo met een factor 3 tot 5 moet worden opgevoerd, willen we het in de 
Overeenkomst van Parijs geschetste scenario van 1,5 °C benaderen;

17. onderstreept de rol die de toeristische sector speelt bij de overgang naar een 
duurzamere, koolstofarme economie; vraagt om deze sector nadrukkelijk op te nemen in 
regionale klimaatstrategieën en -planning; benadrukt dat het plattelandstoerisme in dit 
verband het potentieel heeft om bij te dragen tot de ontwikkeling van minder 
ontwikkelde regio’s; herinnert eraan dat het van belang is de toeristische sector te 
steunen, met name door middel van investeringen die bijdragen tot het herstel, het 
concurrentievermogen op lange termijn, de digitalisering en de duurzaamheid van de 
sector en zijn waardeketens; dringt aan op een speciale begroting die wordt gereserveerd 
voor het toerisme, om er voor te zorgen dat kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) steviger voet aan grond kunnen zetten en om voor betere kansen te zorgen in de 
sector;

18. neemt kennis van de conclusies van de Europese Rekenkamer in haar Speciaal verslag 
06/2020 over duurzame stedelijke mobiliteit in de EU1, waarin wordt gesteld dat de 
steden in de EU niet snel genoeg bewegen in de richting van duurzamere en 
milieuvriendelijkere vervoerswijzen en dat de EU-middelen die bestemd zijn voor 

1 https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=53246 

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=53246
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duurzame mobiliteit, nog niet doeltreffend worden ingezet om de doelstellingen ervan te 
verwezenlijken; vestigt de aandacht op de investeringsbehoeften van de regio’s en 
gemeenten die streven naar duurzamere, slimme mobiliteit; wijst in dit verband op de 
financieringsmogelijkheden van EU-programma’s als het EFRO, het Cohesiefonds, het 
LIFE-programma, Horizon en het Fonds voor een rechtvaardige transitie om een 
rechtvaardige, inclusieve en sociaal aanvaardbare transitie naar klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken waarbij niemand achterblijft; onderstreept dat de bij- en omscholing van 
werknemers en werkzoekenden in de vervoerssector ondersteuning behoeft, met 
bijzondere aandacht voor diversiteit en genderevenwicht;

19. benadrukt de rol van lokale en regionale overheden bij de beperking van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering door in alle stadia van het projectproces gebruik 
te maken van regionale integratiestrategieën, met het oog op de verwezenlijking van een 
duurzame en inclusieve ontwikkeling; wijst erop dat het noodzakelijk is 
maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden, waaronder regionale en 
lokale overheden, te raadplegen met het oog op een efficiëntere, duurzamere en 
passendere uitvoering van vervoersinfrastructuurprojecten; is van mening dat meer 
directe EU-financiering voor lokale en regionale overheden mogelijk moet worden 
gemaakt teneinde de efficiëntie te verbeteren, de consistentie te waarborgen en de 
administratieve lasten te verminderen; wijst erop dat ook transparantie en proactieve 
communicatie over de beschikbare middelen belangrijk zijn voor het doeltreffende 
gebruik ervan;

20. wijst erop dat plattelandsontwikkeling van het grootste belang is voor de territoriale en 
sociaaleconomische samenhang; verzoekt de Commissie een plattelandsagenda op te 
stellen met een holistische benadering die plattelandsgemeenschappen in staat stelt om 
onder andere de transitie naar klimaatneutraliteit, met inbegrip van de omschakeling 
naar duurzamere en slimmere vervoerswijzen, ter hand te nemen en gebieden aan te 
wijzen waar infrastructuurverbeteringen tot grotere voordelen kunnen leiden, met name 
digitale en connectiviteitsinfrastructuur in plattelandsgebieden ter ondersteuning van 
toerisme, toegang tot werkgelegenheid en telewerk en verbeteringen op het gebied van 
multimodaliteit in gebieden die geen toegang hebben tot openbaar vervoer; is van 
mening dat efficiënt en betaalbaar openbaar vervoer in dit verband essentieel is voor het 
tot stand brengen van duurzame stedelijke en landelijke mobiliteit; vraagt de Commissie 
derhalve om hoogwaardige vervoerinfrastructuur en -diensten in dunbevolkte gebieden 
op te nemen in het voorstel voor slimme en duurzame mobiliteit;

21. wijst erop dat het beheer van het cohesiebeleid wordt gedeeld tussen de EU en haar 
lidstaten; wijst erop dat het belangrijk is te zorgen voor een consistente aanpak van de 
mainstreaming van het milieu in de investeringen in de vervoerssector door de 
programmeringsfase en de uitvoeringsfase van projecten op elkaar af te stemmen; 
vraagt de lidstaten erop toe te zien dat de beheersautoriteiten de integratie van 
milieuaspecten in projecten ook na de programmeringsfase bevorderen en aanmoedigen, 
door bijvoorbeeld richtsnoeren uit te vaardigen of door voorlichtingsactiviteiten te 
organiseren voor aanvragers; is voorts van mening dat de financiering in het kader van 
het cohesiebeleid de integratie tussen de vervoerssector en de energie- en de digitale 
sector moet versterken teneinde mogelijke synergieën ten volle te benutten;

22. is verheugd dat er nu één “rulebook” is dat zeven EU-fondsen bestrijkt die worden 
uitgevoerd in samenwerking met de lidstaten (“gedeeld beheer”); is tevens ingenomen 
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met het voorstel van de Commissie om lichtere controles te houden bij programma’s 
met een goede staat van dienst, meer gebruik te maken van nationale stelsels, en het 
“single audit”-beginsel uit te breiden, ter voorkoming van dubbele controles; is 
ingenomen met het nieuwe kader voor projecten waarin een jaarlijkse prestatie-evaluatie 
is opgenomen in de vorm van een beleidsdialoog tussen de programma-autoriteiten en 
de Commissie.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

aan de Commissie regionale ontwikkeling

inzake het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de 
klimaatverandering
(2020/2074(INI))

Rapporteur voor advies: Francisco Guerreiro

 
SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het cohesiebeleid voor de periode 2021-2027 wordt geacht 37 % bij te 
dragen tot het algemene streefcijfer van minimaal 30 % van de totale Uniebegroting en 
de uitgaven van NextGenerationEU voor het klimaat;

B. overwegende dat de uitvoering van het streefdoel om de broeikasgasemissies in 2020 
met 20 % terug te dringen volgens de Europese Rekenkamer tot meer en doelgerichtere 
financiering voor klimaatactie bij het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en in 
het cohesiebeleid heeft geleid, maar dat op de gebieden landbouw, 
plattelandsontwikkeling en visserij geen sprake is van een significante verschuiving in 
de richting van klimaatactie en niet alle potentiële mogelijkheden voor de financiering 
van klimaatgerelateerde actie volledig zijn verkend1;

C. overwegende dat naar schatting 8 tot 10 % van alle broeikasgasemissies afkomstig is 
van voedselverlies en voedselverspilling2;

1. merkt op dat de landbouwsector van strategisch belang is voor de voedselzekerheid in 
de EU en de rest van de wereld en dat landbouwgemeenschappen het meest zijn 
blootgesteld aan de gevolgen van de klimaatverandering; 

2. benadrukt daarom dat het cohesiebeleid een sterke integratie van het klimaat in de 
landbouw- en voedselgerelateerde sectoren moet ondersteunen en ervoor moet zorgen 
dat alle EU-financieringsprogramma’s en -projecten worden opgenomen in strategieën 
ter ondersteuning van ambitieuze klimaatdoelstellingen, om een rechtvaardige transitie 

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf [Speciaal verslag 
nr. 31/2016: Minimaal elke vijfde euro uit de EU-begroting aan klimaatactie besteden: er wordt ambitieus aan 
gewerkt, maar het risico dat het doel niet wordt gehaald, blijft groot, blz. 7] 
2 https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/
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naar een klimaatneutrale, circulaire economie te waarborgen en landbouwers meer 
middelen te geven voor duurzame ontwikkeling; merkt op dat in het cohesiebeleid 
aandacht moet uitgaan naar ecologische, sociale en economische duurzaamheid en dat 
het klimaatrechtvaardigheid, armoedebestrijding en de versterking van de rechten van 
werknemers in deze sector moet verzekeren;

3. benadrukt dat het voorkomen en terugdringen van voedselverspilling en voedselverlies, 
alsook het versterken van lokale structuren en regionale waardeketens essentieel zijn om 
alle emissies afkomstig van kweek/teelt, productie en vervoer terug te dringen;

4. onderstreept dat de voedselproductie en voedselzekerheid in de Europese Unie 
overeenkomstig artikel 2 van de Overeenkomst van Parijs niet in gevaar mogen worden 
gebracht door de integratie van het klimaat in de landbouw;

5. wijst erop dat de Europese Green Deal tot doel heeft het natuurlijk kapitaal van de EU te 
beschermen, behouden en verbeteren en de gezondheid en het welzijn van de burgers te 
beschermen tegen milieugerelateerde risico’s en effecten;

6. benadrukt dat het van belang is de Europese structuur- en investeringsfondsen 
efficiënter te maken en aan te vullen, met het oog op het bestrijden van de 
klimaatverandering en het verhogen van de levenskwaliteit in plattelandsgebieden;

7. benadrukt dat een doeltreffende veehouderij kan bijdragen aan het verminderen van de 
broeikasgasemissies, het verbeteren van de putten en het verhogen van de productiviteit 
ervan;

8. is ingenomen met het aangenomen meerjarig financieel kader van de Unie voor 2021-
2027 (MFK) en NextGenerationEU (NGEU), die een goede financiële basis vormen ter 
ondersteuning van beleidslijnen die de Unie in staat stellen om in 2030 de doelstelling 
van een vermindering van de broeikasgasemissies met ten minste 55 % te halen3; 

9. onderstreept dat, om toe te werken naar die doelstelling, de toewijzingen uit de ESI-
fondsen ter ondersteuning van de transitie naar klimaatneutraliteit in alle in aanmerking 
komende sectoren uiteindelijk naar boven moeten worden bijgesteld, net als de EFRO-
middelen voor de “groene, koolstofarme doelstelling”4; 

10. benadrukt dat het niet-schadenbeginsel moet worden geëerbiedigd in regionale 
milieustrategieën;

11. benadrukt dat de beperkte beschikbaarheid van financiële middelen in de begrotingen 
van de EU, de lidstaten en de regio’s in de nabije toekomst steeds merkbaarder zal 
worden als gevolg van de ongekende economische recessie vanwege de 
pandemiemaatregelen en de brexit;

12. benadrukt dat binnen het MFK 2021-2027 en NGEU minimaal 30 % van alle uitgaven 
voor de klimaatdoelstelling is gereserveerd, wat betekent dat ten minste 

3 Zie ook het oorspronkelijke standpunt van het Europees Parlement waarin een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 65 % in 2030 werd bepleit.
4  https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-
transition-in-the-eu/file
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547 miljard EUR aan nieuwe financiële EU-middelen beschikbaar wordt gemaakt voor 
de groene transitie;

13. benadrukt dat het belangrijk is regionale milieustrategieën in steden en op het platteland 
te koppelen aan ambitieuze klimaatdoelstellingen die verder gaan dan de algemene 
doelstelling om tegen 2050 een klimaatneutrale EU tot stand te brengen, rekening 
houdend met de aanzienlijke bijdrage van de landbouw-, de voedings- en de 
bosbouwsector, in de wetenschap dat de bodem en bossen de grootste CO2-reservoirs in 
de wereld zijn en hun potentieel onvoldoende wordt benut; 

14. merkt op dat deze doelstellingen moeten aansluiten op de algemene doelstellingen van 
de EU in dit verband; 

15. benadrukt dat het cohesiebeleid moet aansluiten op de doelstellingen van de Europese 
Green Deal en de bijbehorende “van boer tot bord”-strategie en biodiversiteitsstrategie; 
onderstreept dat regionale milieustrategieën blijk moeten geven van een evenwichtige 
aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande afwegingen tussen de 
beperking van de klimaatverandering, de bescherming van de biodiversiteit en de 
economische en sociale aspecten, teneinde deze crises op gecoördineerde wijze aan te 
pakken; 

16. is van mening dat de ambitieuze beleidsmaatregelen van de EU door alle economische 
en sociale actoren moet worden uitgevoerd en met name gericht moeten zijn op het 
waarborgen van voedselzekerheid en het betaalbaar houden van voedsel;

17. verzoekt de Commissie zich opnieuw te beraden over de rol van biotechnologie; merkt 
op dat biotechnologie bijdraagt tot de matiging van de klimaatverandering door 
oplossingen aan te reiken om het gebruik van materialen uit fossiele grondstoffen te 
vervangen door materialen uit biologische grondstoffen; merkt op dat het duurzame 
gebruik van bouwland van fundamenteel belang is om de verschillende 
landbouwproductiemodellen doeltreffend te laten bijdragen aan de matiging van de 
klimaatverandering;

18. dringt aan op een rechtvaardige en inclusieve transitie naar klimaatneutraliteit, met 
speciale aandacht voor burgers die in plattelands- en afgelegen gebieden wonen;

19. wijst erop dat innovatie in de plantenveredeling, door middel van instrumenten zoals 
genbewerking, een enorm potentieel heeft om variëteiten te ontwikkelen met een groter 
vermogen om de klimaatverandering te matigen;

20. is van mening dat een klimaatslimme landbouw afhankelijk is van het gebruik en de 
ontwikkeling van nieuwe landbouwtechnologieën, met name in het geval van kleine en 
biologische landbouwers;

21. verzoekt de Commissie, met het oog op de matiging van de klimaatverandering, haar 
inspanningen niet uitsluitend te richten op de ontwikkeling van de biologische 
landbouw, maar eveneens op de bevordering van geïntegreerde productiemodellen, 
precisielandbouw of technieken voor bodembehoud;

22. dringt aan op betrouwbare gegevens, een betere toegang tot informatie en een 
uitgebreide opleiding voor landbouwers teneinde de vaststelling en toepassing van beste 
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praktijken om de klimaatverandering te matigen, te bevorderen;

23. onderstreept dat regionale milieustrategieën alle steun aan infrastructuurprojecten voor 
fossiele brandstoffen en fossiele gassen moeten uitsluiten en de productie van 
hernieuwbare energie en een efficiënt gebruik van hulpbronnen in de landbouw-, de 
voedings-, de agrobosbouw- en de bosbouwsector moeten ondersteunen, waarbij de 
gelijke behandeling van alle mogelijke begunstigden moet worden gewaarborgd; 
benadrukt dat een dergelijke koers niet alleen goed zou zijn voor de biodiversiteit en 
broeikasgasemissies, maar ook de inputkosten van landbouwbedrijven kan doen dalen 
en een gunstig effect op de regionale economie kan hebben; 

24. stelt voor dat de betrokken autoriteiten voorrang geven aan de duurzaamste opties met 
een terugverdientijd van de koolstofschuld die strookt met de EU-klimaatdoelstellingen, 
zoals wind-, golf- of zonne-energie, en dat zij bio-energieprojecten onderwerpen aan 
strenge wetenschappelijk actuele duurzaamheids- en subsidiabiliteitscriteria waarin ook 
rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van de respectieve soort biomassa en 
herstel- en beschermingsdoelstellingen; 

25. benadrukt dat de landbouwsector het potentieel heeft om hernieuwbare energie, zoals 
biogas, te produceren uit landbouwafval en -residuen zoals mest, of uit andere bronnen 
van afval en residuen van de voedingsmiddelenindustrie, rioolwater, afvalwater en 
huishoudelijk afval; 

26. benadrukt dat het belangrijk is fosfor op de velden te houden door het te recyclen, om 
zo vervuiling te voorkomen en er geen te hoeven toevoegen, en dringt erop aan dat in 
het kader van het cohesiebeleid projecten ter verwezenlijking van dit doel worden 
ondersteund, met name door menselijke uitwerpselen te recyclen; 

27. acht het van belang het potentieel van de circulaire economie te ontsluiten omdat die 
bijdraagt tot een efficiënter gebruik van hulpbronnen en duurzame consumptie 
bevordert; onderstreept tevens de belangrijke rol van een circulaire bio-economie bij de 
strijd tegen klimaatverandering;

28. merkt op dat de ontwikkeling van de circulaire economie en de bio-economie meer 
banen in de primaire productie zal creëren, en benadrukt dat de bio-economie nieuwe 
vaardigheden, nieuwe kennis en nieuwe disciplines vereist die moeten worden 
ontwikkeld en/of verder moeten worden geïntegreerd in opleiding en onderwijs in deze 
sector teneinde de met de bio-economie gepaard gaande maatschappelijke 
veranderingen aan te pakken, het concurrentievermogen, groei en werkgelegenheid te 
bevorderen, aan de behoeften van de sector te voldoen en ervoor te zorgen dat 
vaardigheden en banen beter op elkaar zijn afgestemd;

29. benadrukt dat de productie van hernieuwbare energie, zoals biogas, landbouwers een 
enorm potentieel biedt om hun klimaatefficiëntie te verhogen en van duurzame 
landbouw een winstgevend bedrijfsmodel te maken dat groei en (gespecialiseerde) 
banen in plattelandsgebieden oplevert; onderstreept dat de noodzakelijke investeringen 
aanzienlijk zijn en dat landbouwers daarom toegankelijke financiering nodig hebben;

30. dringt erop aan dat in regionale milieustrategieën bijzondere aandacht wordt besteed aan 
steun voor het vervangen van fossielebrandstof-intensieve materialen door 
hernieuwbare en biogebaseerde materialen uit de bosbouw en landbouw, zijnde twee 



PE660.259v02-00 40/48 RR\1226154NL.docx

NL

sectoren die enerzijds koolstof uitstoten maar anderzijds ook als koolstofputten 
fungeren;

31. benadrukt dat voor elke sector een concept voor de uitfasering van op fossiele 
brandstoffen gebaseerde energie noodzakelijk is teneinde een bijdrage te leveren aan de 
doelstellingen van de Green Deal en klimaatneutraliteit;

32. benadrukt dat de uitwerking van het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën 
daadwerkelijke stimulansen voor het bedrijfsleven vergt die op de beleidsdoelstellingen 
ter bestrijding van de klimaatverandering afgestemd zijn;

33. beklemtoont dat duurzaam bosbeheer dicht bij de natuur van cruciaal belang is voor een 
aanhoudende absorptie van broeikasgassen uit de atmosfeer en bovendien zorgt voor de 
levering van hernieuwbare en klimaatvriendelijke grondstoffen voor houtproducten die 
koolstof opslaan en fossiele materialen en brandstoffen kunnen vervangen; 

34. onderstreept dat de drieledige rol van bossen (put, opslag en vervanging) bijdraagt tot 
het terugdringen van koolstofemissies in de atmosfeer terwijl de bossen kunnen 
doorgroeien en in vele andere diensten blijven voorzien, en dat ze daarom een integraal 
onderdeel van regionale milieustrategieën moeten uitmaken;

35. stipt aan dat het voor de matiging van de klimaatverandering van belang is dat de 
Europese productie van levensmiddelen en diervoeders, met inbegrip van plantaardige 
eiwitten5 en een doeltreffend gebruik van gewassen zoals blijvend gras, weer een 
lokaler karakter krijgt en verbeterd wordt en dat de consumptie van lokale producten 
wordt bevorderd om de afstanden voor het vervoer te verkorten en ontbossing te 
beperken; wijst op de mogelijkheden die het cohesiebeleid en regionale 
milieustrategieën bieden om deze productie opnieuw lokaal te helpen maken; 

36. benadrukt de positieve invloed van korte voedselketens, bijvoorbeeld op het 
terugdringen van voedselverspilling; wijst erop dat stadslandbouw de biodiversiteit in 
steden verrijkt, het afvalbeheer verbetert dankzij compostering in de buurt, regenwater 
vasthoudt en de luchtkwaliteit verbetert, en dringt erop aan dat via het cohesiebeleid de 
binnenlandse, regionale en lokale voedselsystemen in en rond steden worden versterkt; 
benadrukt dat het van belang is duurzame landbouwpraktijken te ondersteunen, kleine 
landbouwers en lokale producenten te helpen de nodige financiële middelen te 
verkrijgen, en de beschikbare financieringsinstrumenten op lokaal, nationaal en 
Europees niveau in kaart te brengen en efficiënt te gebruiken;

37. wijst erop dat blijvend grasland essentieel is voor de veehouderij om de ambitieuze 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

38. stipt aan dat bossen, naast koolstofvastlegging, een gunstig effect hebben op het 
klimaat, de atmosfeer, het behoud van de biodiversiteit en het beheer van rivieren en 
waterwegen, dat zij de bodem beschermen tegen erosie door water en wind, en dat zij 
andere nuttige natuurlijke eigenschappen hebben; 

39. is van mening dat de fondsen van het cohesiebeleid moeten worden ingezet voor het 

5 Zie het verslag van de Commissie aan de Raad en het Parlement over de ontwikkeling van plantaardige eiwitten 
in de Europese Unie.
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behoud van de multifunctionele rol van bossen, het behoud van een goede diversiteit in 
boomsoorten, het behoud en de toename van bosrijkdommen voor het welzijn van de 
bevolking en de verbetering van de omgeving;

40. benadrukt hoe belangrijk het is jonge mensen te binden aan en terug te halen naar 
plattelandsgebieden, zodat zij hun hedendaagse kennis van en standpunten over 
milieubescherming en klimaatverandering kunnen inbrengen en plattelandsgebieden die 
in demografisch opzicht onder druk staan, kunnen veranderen in bloeiende, bruisende 
en duurzame gemeenschappen; acht het daarom belangrijk dat programma’s uit hoofde 
van het cohesiebeleid in voldoende steun voor jongeren voorzien;

41. merkt met bezorgdheid op dat we veel voedingsmiddelen zullen moeten blijven 
produceren met minder vruchtbare grond, vervuilde bodems en vervuild water, sterk 
ingekrompen visserijgebieden en soms extreme weersomstandigheden;

42. stelt met ongerustheid vast dat de COVID-19-pandemie heeft aangetoond hoe kwetsbaar 
steden zijn wanneer de bevoorrading, met name van voedsel, wordt onderbroken;

43. benadrukt dat de EU absoluut een veerkrachtig beleid moet goedkeuren inzake de 
gevolgen van de klimaatverandering, met name inzake landbouw en voeding; is van 
mening dat het cohesiebeleid hierin een sleutelrol kan spelen;

44. is van mening dat het cohesiebeleid de totstandbrenging van kortere toeleveringsketens 
voor onze voedselsystemen moet ondersteunen, met name via het opnieuw lokaal 
maken van onze landbouwproductie; benadrukt dat de doelstelling van het opnieuw 
lokaal maken erin bestaat voedsel lokaal te produceren, te verwerken en te verbruiken 
teneinde de voedselzekerheid van de Europese regio’s te versterken, lokale banen te 
creëren en ons verbruik van fossiele brandstoffen drastisch terug te dringen en derhalve 
ook onze invloed op het klimaat te verkleinen;

45. is van mening dat het cohesiebeleid regionale projecten moet ondersteunen die gericht 
zijn op het opzetten van toekomstige landbouwsystemen die toegespitst zijn op 
polycultuur, hetgeen een combinatie is van meerdere plantensoorten (combinaties van 
gewassen), akkerbouwgewassen en bomen (boslandbouw), en zelfs combinaties van 
teelten, bomen en dieren (conserveringslandbouw en permacultuur); benadrukt dat 
dergelijke agro-ecosystemen aan biodiversiteit en aan heterogeniteit zouden winnen, 
hetgeen ze minder kwetsbaar zou maken voor ziekten en verstoringen van het klimaat;

46. dringt er met klem op aan dat via het cohesiebeleid stedelijke en voorstedelijke 
landbouwsystemen worden versterkt, door de ontwikkeling van volkstuinen, daktuinen, 
systemen van stedelijke permacultuur en aquaponics; benadrukt evenwel dat stedelijke 
landbouw de voedselzekerheid van de stedelijke bevolking weliswaar aanzienlijk 
verbetert, maar in grote steden slechts een aanvulling op de voedselvoorziening vormt; 
beklemtoont dan ook de noodzaak om de voorstedelijke landbouw te beschermen en te 
bevorderen;

47. is van mening dat de ontwikkeling van stadsbossen erg belangrijk is om de gevolgen 
van de opwarming van de aarde in steden te milderen, met name tijdens hittegolven; 
benadrukt dat volgens de VN in gebieden met schaduw afkomstig van stedelijke 
vegetatie de behoefte aan airconditioning met 30 % zou kunnen worden verminderd; 
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48. wijst erop dat de ontwikkeling van herbegroeiing in steden kan bijdragen tot de vorming 
van biodiversiteitseilanden, een buffer kan vormen tegen geluidsoverlast en 
luchtvervuiling, aangetaste bodems kan helpen herstellen, uitdroging kan voorkomen en 
een interessante koolstofput kan vormen; 

49. benadrukt evenwel dat het van essentieel belang is om een goede diversiteit van de in de 
stad aangeplante boomsoorten te waarborgen en voorrang te geven aan inheemse 
soorten; 

50. benadrukt ook de grenzen van het gebruik van laanbomen; dringt erop aan te kiezen 
voor diverse boomsoorten, die zijn gekozen op basis van de functie die zij aanvullend 
moeten vervullen, in combinatie met struiken, kruidachtige planten en stukken 
braakliggend terrein; vraagt tevens het aanplanten van fruitbomen in de stad te 
bevorderen; is van mening dat de fondsen van het cohesiebeleid projecten moeten 
ondersteunen die aan deze voorwaarden voldoen;

51. benadrukt de verdiensten van de ontwikkeling van ecologische weiden in het stedelijk 
milieu; vraagt dat de fondsen van het cohesiebeleid worden gebruikt om de bestaande 
projecten op dat gebied te ondersteunen;

52. benadrukt dat de macroregionale strategieën van de EU samenwerkingsverbanden tot 
stand moeten helpen brengen om regionale problemen en problemen met 
stroomgebieden op te lossen die verband houden met de matiging van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering in de landbouw-, de voedings-, de boslandbouw- en de 
bosbouwsector, op gebieden als bescherming tegen overstromingen, droogte en brand, 
het herstel van rivieren en de verbetering van rivierverbindingen, efficiënt collectief 
afvalbeheer, met name via nieuwe recyclingtechnologieën inzake het beheer van 
landbouwafval, onder meer met het oog op energieproductie, zodat landbouwbedrijven 
beter bestand zijn tegen veelvoorkomende risico’s, en de ontwikkeling van duurzame 
Europese en lokale voedselproductie, met name door korte toeleveringsketens tot stand 
te brengen en te versterken, waarvan het belang is gebleken door de gevolgen van de 
COVID-19-crisis; 

53. onderstreept dat milieustrategieën de macroregionale strategieën van de EU in dit 
verband moeten schragen en aanvullen; roept op tot een Europees plan ter bestrijding 
van woestijnvorming en de aantasting van landbouwgronden, dat wordt ondersteund 
door de regionale milieustrategieën;

54. benadrukt hoe belangrijk het is het beginsel van partnerschap in de hele programmering, 
uitvoering en monitoring van het EU-cohesiebeleid aan te houden en een sterke 
samenwerking tussen regionale en lokale autoriteiten, ngo’s en belanghebbenden tot 
stand te brengen, met inbegrip van landbouworganisaties en milieugerelateerde ngo’s; 
benadrukt dat bij dit proces het genderperspectief moet worden meegenomen;

55. merkt op dat gemeenschaps- en burgerinitiatieven de ecologische transitie en de 
matiging van en aanpassing aan klimaatverandering in hoge mate kunnen steunen, en 
dat plaatselijke actiegroepen en het Leader-programma uitgelezen instrumenten zijn om 
dit te realiseren; spoort de lidstaten en regionale autoriteiten aan om deze programma’s 
te coördineren met hun regionale milieustrategieën;

56. benadrukt dat het cohesiebeleid investeringen in onderwijs en opleiding moet 
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ondersteunen teneinde lokale autoriteiten, arbeidskrachten en bedrijven te helpen beter 
in te spelen op de uitdagingen van klimaatverandering en meer rekening te houden met 
de rol die zij in hun eigen sector kunnen spelen bij de matiging van en aanpassing aan 
klimaatverandering;

57. benadrukt dat het belangrijk is synergieën te bevorderen tussen het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, met het oog op het ondersteunen van 
plattelandsgebieden die bijzonder kwetsbaar zijn voor de effecten van 
klimaatverandering, en te waarborgen dat de transitie naar een klimaatneutrale 
economie gebaseerd is op sociale en economische cohesie; 

58. benadrukt het belang van de structuurfondsen voor de ondersteuning van kleine en 
middelgrote ondernemingen in de agrovoedingssector, zodat deze ondernemingen 
concurrerender en milieuvriendelijker worden;

59. benadrukt het belang van het concept van slimme dorpen om de klimaatgerelateerde 
uitdagingen in de Unie het hoofd te bieden en is ingenomen met de integratie van dit 
concept in het toekomstige GLB en het regionaal en cohesiebeleid van de Unie; dringt 
erop aan dat de lidstaten de benadering van slimme dorpen opnemen in hun operationeel 
programma voor de nationale en regionale uitvoering van het EU-cohesiebeleid, alsook 
in hun nationale strategische GLB-plannen, waarvoor zij nationale strategieën voor 
slimme dorpen6 moeten uitstippelen; benadrukt de rol van de Leader/CLLD-benadering 
bij de uitvoering van “slimme dorpen”-strategieën, die sterk gericht moeten zijn op 
digitalisering, duurzaamheid en innovatie;

60. wijst op de mogelijkheden om brownfields te ontwikkelen en weer in gebruik te nemen, 
bijvoorbeeld voor nieuwe industrieterreinen of starterscentra, waarbij de vervuilde 
grond van oude industrieterreinen wordt gesaneerd en de ecologische omstandigheden 
worden verbeterd, waardoor minder nieuwe industrieterreinen hoeven te worden 
gebouwd en bedrijven en regionale investeringen worden aangetrokken en nieuwe 
werkgelegenheid wordt geschapen;

61. is ingenomen met het voornemen van de Commissie om een strategie voor 
plattelandsgebieden te presenteren en benadrukt hoe belangrijk het is de synergieën 
tussen de verschillende structuur- en investeringsfondsen te versterken teneinde de 
agrovoedingssector te helpen bij het verbeteren van zijn economische veerkracht en 
ecologische duurzaamheid;

62. benadrukt dat investeringen in duurzame groene infrastructuren op lokaal en regionaal 
niveau via het EU-cohesiebeleid van essentieel belang zijn om de gevolgen van 
klimaatverandering voor de land- en bosbouw tegen te gaan en de veerkracht van de 
mens, de natuur en de economie ten opzichte van het klimaat te verbeteren;

63. wijst erop dat het cohesiebeleid gericht moet zijn op een complete transitie van de 

6 Artikel 72 ter (amendement 513) van het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing over het voorstel 
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor 
de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen 
(strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening 
(EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad.
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Europese economie naar een bio-economie die op biogene hulpbronnen van de land- en 
bosbouw draait;

64. benadrukt de voordelen van de totstandbrenging van een mediterrane macroregio, met 
name wat betreft de versterking van de productie en de exporteerbaarheid van lokale 
producten;

65. wijst op het belang van een bottom-upbenadering van cohesie en regionale 
ontwikkeling, waarbij op regionaal niveau en/of in de lidstaten initiatieven worden 
ontplooid;

66. benadrukt dat in het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het bijzonder 
aandacht moet worden besteed aan het verhogen van het gebruik van hout uit duurzame 
bosbouw in alle economische sectoren (vooral in de bouw), aangezien hout de unieke 
eigenschap heeft dat het grote hoeveelheden CO2 opslaat, terwijl het energie-intensieve 
hulpbronnen als staal en beton kan vervangen;

67. is van mening dat digitalisering en AI-technologieën kunnen leiden tot een duurzamere 
en veerkrachtigere landbouw waar hulpbronnen efficiënter worden gebruikt, en tevens 
nieuwe soorten banen kunnen scheppen, al is daar passende opleiding en onderwijs voor 
nodig, waarvan iedereen gebruik moet kunnen maken;

68. benadrukt dat de EU-investeringen in breedband in plattelandsgebieden moeten worden 
versterkt, zodat landbouwers van digitale technologieën kunnen profiteren en 
precisielandbouw kunnen beoefenen, aangezien dit van essentieel belang is voor hun 
milieutransitie;

69. benadrukt dat lopende landbouwpraktijken en initiatieven op het gebied van groene 
infrastructuur in de land- en bosbouwsector een positief effect hebben op de 
koolstofvoorraad en de broeikasgasbalans in de lidstaten;

70. stipt aan dat in de huidige EU-beleidsinitiatieven rekening moet worden gehouden met 
het concurrentievermogen van de Europese economie op de lange termijn, alsook met 
de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen;

71. benadrukt dat alle soorten connectiviteit (breedband, vervoer enz.) in 
plattelandsgebieden op een betaalbare, duurzame en milieuvriendelijke manier moeten 
worden verbeterd;

72. wijst erop dat de toepassing van een op klimaatverandering gericht cohesiebeleid en 
regionale milieustrategieën moet worden geschraagd en ondersteund door wetenschap, 
onderzoek en innovatie; 

73. onderstreept dat onderzoek naar en investeringen in landbouwoplossingen die het 
klimaat ten goede komen en de biodiversiteit bevorderen, daarom in regionale 
milieustrategieën moeten worden geïntegreerd; 

74. benadrukt dat de fondsen van het cohesiebeleid meer opleidingsprojecten moeten 
ondersteunen, met name op het gebied van agro-ecologische landbouw.
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