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FORSLAG

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

1. understreger betydningen af samhørighedspolitik, samhørighedsfinansiering og 
regionale miljøstrategier i kampen mod klimaændringer og i opfyldelsen af vores 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen; understreger, at samhørighedspolitikken som 
Unionens vigtigste investeringspolitik og for mange medlemsstater en af de vigtigste 
former for støtte bør være i fuld overensstemmelse med Unionens klima- og miljømål 
og navnlig sikre, at alle EU-finansierede projekter overholder princippet om ikke at gøre 
skade som fastsat i EU-klassificeringen; glæder sig over den politiske målsætning 2 i 
den foreslåede nye forordning om fælles bestemmelser, jf. forordningens artikel 4, stk. 
1, litra b), som har til formål at få skabt "et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at 
fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den 
cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og styring";

2. opfordrer til, at der på regionalt plan udarbejdes ambitiøse miljø-, klima- og 
udviklingspolitikker, der bygger på 2030-dagsordenen, den europæiske grønne pagt, 
EU's biodiversitetsstrategi for 2030 og klima- og energirammen for 2030; mener, at 
samhørighedspolitikken og navnlig den politiske målsætning 2 fuldt ud bør bidrage til 
Unionens øgede klimamål for 2030 og til målet om at opnå nulemission af 
drivhusgasser så hurtigt som muligt og senest i 2050 som fastsat i Parlamentets 
holdning til den europæiske klimalov; fremhæver Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringers (EFSI) betydning for at nå målet om, at 30 % af de nye investeringer skal 
gå til klimarelaterede udgifter og 10 % til biodiversitetsrelaterede udgifter, og deres 
betydning for den næste den flerårige finansielle ramme (FFR) og 
genopretningsinstrumenterne; minder om sin holdning om, at mindst 35 % af midlerne 
under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og 40 % under 
Samhørighedsfonden bør støtte Unionens klimamål; bemærker, at Det Europæiske Råds 
samtykke til at bidrage med mindst 30 % af EFRU til det politiske mål om et grønnere 
Europa er et vigtigt skridt; opfordrer Kommissionen til at fastsætte fælles output- og 
inputindikatorer for at sikre, at projekterne opfylder Unionens klimamål, ved at anvende 
de kriterier, der er fastlagt i klassificeringsforordningen, hvor det er relevant; 
understreger, at omstillingen til en bæredygtig og klimaneutral økonomi ikke må lade 
nogen i stikken og skal opnås gennem foranstaltninger, der gør de økonomiske 
aktiviteter forenelige med beskyttelsen af miljøet og skaber beskæftigelse af høj kvalitet 
på lang sigt;

3. fremhæver den rolle, som samhørighedspolitikken kan spille i bl.a. at fremme en 
dobbelt digital og grøn omstilling til en mere cirkulær økonomi, der er klimaneutral, 
miljømæssigt bæredygtig og energi- og ressourceeffektiv, og som tilbyder bæredygtige 
løsninger på affaldsreduktion, vandforvaltning, energieffektivitet, renovering af 
bygninger, udvikling af vedvarende energi, emissionsreduktion, omstilling til 
nulemissionsmobilitet, tab af biodiversitet og forringelse af økosystemer; opfordrer til, 
at den næste generation af samhørighedspolitikken er klimasikret, og mener, at ingen 
programmer, der har en negativ indvirkning på bestræbelserne på at opfylde EU's 
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klimamål, bør finansieres og støttes under samhørighedspolitikken; glæder sig over 
indførelsen af et instrument til klimasikring i samhørighedspolitikken for 2021-2027;

4. fremhæver den strategiske rolle, som vedvarende, bæredygtig og decentraliseret energi 
spiller for udviklingen af områder og deres virksomheder, navnlig SMV'er; fremhæver 
den vedvarende energis potentiale i randområderne og regionerne i den yderste periferi, 
hvilket er forbundet med deres geografiske og klimatiske karakteristika; fremhæver 
samhørighedspolitikkens rolle med hensyn til at fremme anvendelsen af vedvarende 
energi og tilgængeligheden af rene energikilder, idet den navnlig støtter udbredelsen af 
alternative energikilder såsom ren brint;

5. insisterer på gennem samhørighedspolitikken at skabe en afbalanceret, bæredygtig og 
inklusiv udvikling af Unionen, der tager hensyn til de særlige forhold i og behov hos 
alle medlemsstater, deres regioner og deres borgere; opfordrer til, at 
samhørighedspolitikken i samordning med andre EU-politikker og i samarbejde med de 
nationale eller regionale civilbeskyttelsesmyndigheder får en større rolle med hensyn til 
at støtte risikoforebyggelsesindsatsen for at tilpasse sig de nuværende og fremtidige 
virkninger af klimaændringerne med særlig vægt på de mest sårbare områder, såsom 
øer, kystområder og regionerne i den yderste periferi, som står over for yderligere 
vanskeligheder på grund af deres geografiske beliggenhed, gennem økosystembaserede 
tilgange, ved at udvikle ny infrastruktur eller tilpasse eksisterende infrastruktur og 
gennem vedtagelse af foranstaltninger til modstandsdygtighed over for katastrofer på 
regionalt og lokalt plan, samtidig med at der fuldt ud tages hensyn til og bidrages til 
biodiversitetsrelaterede mål; opfordrer til, at der oprettes effektive regionale og 
interregionale samarbejdsmekanismer på området forebyggelse af naturkatastrofer, dvs. 
reaktionskapacitet, forvaltning og gensidig bistand i tilfælde af katastrofer; opfordrer til, 
at der gennemføres stresstests for tilpasning til klimaændringer for EU-finansierede 
projekter, der anses for at være særligt sårbare over for virkningerne af 
klimaændringerne;

6. anerkender de regionale myndigheders centrale rolle i en vellykket forvaltning af miljø- 
og udviklingspolitikker; anerkender betydningen af stedbaserede sektorspecifikke tiltag 
til at opnå social og miljømæssig bæredygtighed og modstandsdygtighed på alle steder 
gennem skræddersyede politiksammensætninger og tilskynder til, at der anvendes 
instrumenter såsom lokaltstyrede udviklingsprojekter (CCLD'er) og integrerede 
territoriale instrumenter (ITI'er) til at fremme flerniveaustyring af tiltag til bekæmpelse 
af klimaændringer; understreger, at skræddersyet tildeling af midler til lokalt og 
regionalt tilpassede foranstaltninger ikke kun vil have en stor indvirkning på 
økonomien, men også en mobiliserende effekt på inddragelsen af lokalsamfundet i 
deltagelsesstrukturerne; tilskynder til offentlig-private partnerskaber og yderligere 
blanding mellem europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI) og andre 
programmer, herunder Horisont Europa, med henblik på at udvikle innovative løsninger 
til at bekæmpe klimaændringer og skabe en mere robust og bæredygtig europæisk 
økonomi; opfordrer Kommissionen og forvaltningsmyndighederne til at forenkle de 
procedurer, der er forbundet med samhørighedspolitikken, for at sikre, at private 
aktører, navnlig SMV'er, kan få adgang til EU-finansiering inden for rammerne af 
samhørighedspolitikken; minder om og bifalder i denne forbindelse Kommissionens 
ambition om at iværksætte den europæiske klimapagt;
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7. fremhæver Kommissionens forslag i EU's biodiversitetsstrategi for 2030 om, at byer 
med flere end 20 000 indbyggere skal udarbejde planer for en grønnere by med det 
formål at anlægge biologisk mangfoldige og tilgængelige byskove, parker og haver, 
bylandbrug, grønne tage og vægge samt plante træer langs veje; gentager dette tiltags 
positive indvirkning på mikroklimaet og sundheden i byerne, navnlig for sårbare 
grupper; tilskynder til, at dette tiltag iværksættes, og opfordrer til, at politiske, 
lovgivningsmæssige og finansielle redskaber til gennemførelse af det mobiliseres;

8. minder om betydningen af at inddrage lokale og regionale myndigheder i udarbejdelsen 
af nationale energi- og klimaplaner og territoriale planer for retfærdig omstilling i 
forhold til at opfylde EU's klima- og energiprioriteter, opfylde internationale 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen og tage hensyn til de sociale aspekter af 
overgangen; fremhæver de lokale og regionale myndigheders samt de private aktørers, 
herunder SMV'ernes, rolle i afbødning af og tilpasning til klimaændringer; opfordrer 
Kommissionen til at fremme effektiv flerniveaustyring i forbindelse med planlægningen 
og gennemførelsen af tiltag og derved sikre en struktureret dialog med de lokale og 
regionale myndigheder, til at sikre tilpasning og komplementaritet mellem 
handlingsplaner og foranstaltninger på klima- og energiområdet på tværs af 
forvaltningsniveauer, til at forbedre koordineringen og gennemsigtigheden af alle 
energi- og klimarelaterede spørgsmål, til at overvåge deres fremskridt i bekæmpelsen af 
klimaændringer og yde teknisk rådgivning og hjælpe med at mobilisere midler og 
kapacitetsopbygning;

9. efterlyser holistiske strategier for regional integration for at sikre en bæredygtig 
udvikling, afbøde konsekvenserne af klimaændringer og fuldt ud bidrage til 
Parisaftalens mål; fremhæver betydningen af at bygge på strategier for intelligent 
specialisering med henblik på at udvikle stærke konkurrencefordele og skabe synergier 
mellem de forskellige europæiske regioner og medlemsstater gennem målet om 
europæisk territorialt samarbejde med henblik på at udvikle europæiske løsninger på de 
udfordringer, som klimaændringerne skaber;

10. anerkender, at samhørighedspolitikken direkte påvirker EU-borgernes livskvalitet og 
hjælper dem med at imødegå nye udfordringer såsom demografiske forandringer, 
industriel omstilling og klimaændringer;

11. fremhæver, at EU står over for alvorlige udfordringer, navnlig hvad angår den 
økonomiske genopretning, og at samhørighedspolitikkens rolle i denne forbindelse vil 
være af afgørende betydning;

12. insisterer på gennem samhørighedspolitikken at skabe en afbalanceret, bæredygtig og 
inklusiv udvikling af Unionen, der tager hensyn til de særlige forhold i og behov hos 
alle medlemsstater, deres regioner og borgere;

13. understreger, at de regionale miljøpolitikker skal indeholde foranstaltninger til 
tilpasning til de skader, der forårsages af de uundgåelige negative følger af 
klimaændringer, og at bestemmelserne herom skal indarbejdes i alle andre relevante 
politikområder;

14. minder om, at en forbedring af EU-borgernes livskvalitet kræver, at der udarbejdes 
yderligere politikker, som vil skabe bedre arbejds- og levevilkår og bidrage til 
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miljøbeskyttelse og bekæmpelse af klimaændringer;

15. minder om, at samhørighedspolitikken har til formål at mindske territoriale uligheder i 
hele Unionen og fremme den økonomiske udvikling i de mindst udviklede regioner; 
mener derfor, at der er behov for effektive og målrettede udgifter fra 
Samhørighedsfonden i regioner, hvor økonomierne er mere kulstofintensive;

16. understreger, at det er af afgørende betydning, at samhørighedspolitikkens midler 
hjælper mere kulstofintensive regioner med at bevæge sig hurtigere hen imod ren energi 
og kulstoffri infrastruktur, som der endnu ikke er garanti for på trods af den positive 
udvikling i de seneste år.
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