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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 
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 
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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, 
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 
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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 
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 
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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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