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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för regional 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som 
antas:

1. Europaparlamentet understryker att sammanhållningspolitiken, sammanhållningsstöd 
och regionala miljöstrategier har stor betydelse i kampen mot klimatförändringarna och 
för fullgörandet av våra åtaganden enligt Parisavtalet. Parlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken i egenskap av unionens främsta investeringspolitik och en av 
de viktigaste källorna till EU-stöd för många medlemsstater bör vara fullt förenlig med 
unionens klimat- och miljömål och i synnerhet säkerställa att alla EU-finansierade 
projekt respekterar den princip om att inte orsaka betydande skada som fastställs 
i taxonomiförordningen. Parlamentet välkomnar det politiska målet 2 (PO2) i förslaget 
till ny förordning om gemensamma bestämmelser, som anges i artikel 4.1 b 
i förordningen, och som syftar till att skapa ”en grönare och koldioxidsnål övergång på 
väg mot en ekonomi med noll nettoutsläpp och ett motståndskraftigare Europa genom 
ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, 
begränsning av klimatförändringar, klimatanpassning, riskförebyggande och 
riskhantering”.

2. Europaparlamentet efterlyser en ambitiös miljö-, klimat- och utvecklingspolitik på 
regional nivå som bygger på Agenda 2030, den europeiska gröna given, EU:s strategi 
för biologisk mångfald 2030 och ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030. 
Parlamentet anser att sammanhållningspolitiken och i synnerhet PO2 bör bidra fullt ut 
till unionens mer ambitiösa klimatmål för 2030 och till målet om att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser så snart som möjligt och senast 2050 i enlighet med 
parlamentets ståndpunkt om den europeiska klimatlagen. Parlamentet framhåller dels 
vikten av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) för att uppnå målet om 
att 30 procent av de nya investeringarna ska gå till klimatrelaterade utgifter och 
10 procent till utgifter för biologisk mångfald, dels för fondens betydelse i nästa 
fleråriga budgetram och för återhämtningsfondens instrument. Parlamentet påminner 
om sin ståndpunkt att minst 35 procent av medlen från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) och 40 procent från Sammanhållningsfonden bör stödja 
unionens klimatmål. Parlamentet konstaterar att det är ett viktigt steg att Europeiska 
rådet har åtagit sig att bidra med minst 30 procent av Eruf till det politiska målet om ”ett 
grönare Europa”. Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa gemensamma 
insats- och resultatindikatorer för att säkerställa att projekten uppfyller EU:s klimatmål 
genom att i förekommande fall tillämpa de kriterier som fastställs i 
taxonomiförordningen. Parlamentet betonar att omställningen till en hållbar och 
klimatneutral ekonomi inte får lämna någon på efterkälken och måste uppnås genom 
åtgärder som gör ekonomisk verksamhet förenlig med miljöskyddet och skapar 
sysselsättning av hög kvalitet på lång sikt.

3. Europaparlamentet framhåller den roll som sammanhållningspolitiken kan spela bland 
annat i utvecklingen av en dubbel digital och grön omställning mot en mer cirkulär 
ekonomi som är klimatneutral, miljömässigt hållbar, energi- och resurseffektiv och som 
erbjuder hållbara lösningar för avfallsminskning, vattenförvaltning, energieffektivitet, 
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renovering av byggnader, utveckling av förnybar energi, utsläppsminskning, 
omställning till utsläppsfri rörlighet samt när det gäller förlusten av biologisk mångfald 
och förstöringen av ekosystem. Parlamentet anser att nästa generation av 
sammanhållningspolitiken måste vara klimatsäker och att inget program som har en 
negativ inverkan på insatserna för att uppnå EU:s klimatmål bör finansieras och stödjas 
inom ramen för sammanhållningspolitiken. Parlamentet välkomnar att det införs ett 
instrument för klimatsäkring i sammanhållningspolitiken för 2021–2027.

4. Europaparlamentet understryker den strategiska roll som förnybar, hållbar och 
decentraliserad energi spelar i utvecklingen av områden och deras företag, särskilt små 
och medelstora företag. Parlamentet betonar randområdenas och de yttersta 
randområdenas potential när det gäller förnybar energi, vilket är kopplat till deras 
geografiska och klimatmässiga egenskaper. Parlamentet vill lyfta fram 
sammanhållningspolitikens roll när det gäller att öka användningen av förnybara 
energikällor och tillgången till rena energikällor, och särskilt stödja utbyggnaden av 
alternativa energikällor, såsom ren vätgas.

5. Europaparlamentet insisterar på att skapa en balanserad, hållbar och inkluderande 
utveckling av unionen genom sammanhållningspolitiken, som beaktar särdragen och 
behoven hos alla medlemsstater, deras regioner och deras invånare. Parlamentet anser 
att sammanhållningspolitiken, tillsammans med annan EU-politik och i samarbete med 
nationella eller regionala civilskyddsmyndigheter, bör spela en större roll när det gäller 
att stödja riskförebyggande insatser som är inriktade på en anpassning till de nuvarande 
och framtida konsekvenserna av klimatförändringarna – med särskild fokus på de mest 
utsatta områdena, såsom öar, kustområden och de yttersta randområdena, som har 
ytterligare svårigheter på grund av sitt geografiska läge – med hjälp av 
ekosystembaserade strategier, genom att man utvecklar ny infrastruktur eller 
moderniserar befintlig infrastruktur samt skapar katastrofresiliens på regional och lokal 
nivå, samtidigt som man tar full hänsyn till och bidrar till målen om biologisk mångfald. 
Parlamentet vill att det inrättas effektiva regionala och interregionala 
samarbetsmekanismer på området för förebyggande av naturkatastrofer, dvs. kapacitet 
för reaktion, hantering och ömsesidigt bistånd i händelse av katastrofer. Parlamentet 
efterlyser stresstester för klimatanpassning för EU-finansierade projekt som anses vara 
särskilt sårbara för konsekvenserna av klimatförändringarna.

6. Europaparlamentet inser att de regionala myndigheterna spelar en central roll för att 
förvaltningen av miljö- och utvecklingspolitiken ska bli framgångsrik. Parlamentet 
erkänner vikten av platsbaserade sektorsspecifika initiativ för att uppnå social och 
miljömässig hållbarhet och motståndskraft på alla platser genom skräddarsydda 
policymixer, och uppmuntrar användningen av instrument såsom projekt för lokalt ledd 
utveckling och integrerade territoriella instrument för att främja flernivåstyrning av 
initiativ för bekämpning av klimatförändringarna. Parlamentet betonar att en 
skräddarsydd tilldelning av medel för lokalt och regionalt anpassade åtgärder inte bara 
skulle få en stor inverkan på ekonomin, utan även skulle främja ett större 
samhällsengagemang i deltagandestrukturerna. Parlamentet uppmuntrar offentlig-
privata partnerskap och ytterligare blandning av de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna (ESI) med andra program, såsom Horisont Europa, för att få fram 
innovativa lösningar i syfte att bekämpa klimatförändringarna och skapa en mer 
motståndskraftig och hållbar europeisk ekonomi. Parlamentet uppmanar kommissionen 
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och förvaltningsmyndigheterna att förenkla förfarandena inom 
sammanhållningspolitiken för att säkerställa att privata aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, kan få tillgång till EU-finansiering inom ramen för 
sammanhållningspolitiken. Parlamentet påminner om och välkomnar i detta 
sammanhang kommissionens ambition att lansera den europeiska klimatpakten.

7. Europaparlamentet framhåller kommissionens förslag i EU:s strategi för biologisk 
mångfald 2030 om att städer med minst 20 000 invånare bör utarbeta 
stadsförgröningsplaner för att skapa tillgängliga skogar, parker och trädgårdar 
i stadsområden, stadsnära jordbruk, gröna tak och väggar samt trädkantade gator med 
stor biologisk mångfald. Parlamentet upprepar att en sådan åtgärd har en positiv 
inverkan på mikroklimatet och hälsan i städerna, särskilt för utsatta grupper. 
Parlamentet uppmuntrar sådana insatser och efterlyser mobilisering av politiska, 
rättsliga och finansiella verktyg för att de ska kunna genomföras.

8. Europaparlamentet påminner om vikten av att involvera de lokala och regionala 
myndigheterna i utarbetandet av nationella energi- och klimatplaner och planer för en 
rättvis omställning för att uppfylla EU:s klimat- och energiprioriteringar, fullgöra 
internationella åtaganden enligt Parisavtalet och beakta de sociala aspekterna av 
omställningen. Parlamentet framhåller den roll som lokala och regionala myndigheter 
samt privata aktörer, såsom små och medelstora företag, spelar när det gäller att 
begränsa och anpassa sig till klimatförändringarna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att främja en effektiv flernivåstyrning i samband med planeringen och 
genomförandet av åtgärder och garantera en strukturerad dialog med de lokala och 
regionala myndigheterna samt att säkerställa anpassning och komplementaritet mellan 
handlingsplanerna och åtgärderna på klimat- och energiområdet på olika 
myndighetsnivåer, förbättra samordningen mellan medlemsstaterna och insynen 
i klimat- och energirelaterade frågor, övervaka deras framsteg när det gäller insatser mot 
klimatförändringarna och ge teknisk vägledning och hjälpa till med att mobilisera medel 
och bygga upp kapacitet.

9. Europaparlamentet efterlyser helhetsstrategier för regional integration för att säkerställa 
en hållbar utveckling, mildra konsekvenserna av klimatförändringarna och fullt ut bidra 
till målen i Parisavtalet. Parlamentet betonar vikten av att använda sig av strategier för 
smart specialisering för att utveckla starka konkurrensfördelar och skapa synergier 
mellan de olika EU-regionerna och medlemsstaterna genom målet Europeiskt 
territoriellt samarbete för att ta fram europeiska lösningar på de utmaningar som 
klimatförändringarna utgör.

10. Europaparlamentet konstaterar att sammanhållningspolitiken direkt påverkar 
EU-medborgarnas livskvalitet och hjälper dem att hantera nya utmaningar, såsom 
demografiska förändringar, industriell omställning och klimatförändringar.

11. Europaparlamentet betonar att EU står inför allvarliga utmaningar, särskilt när det gäller 
ekonomisk återhämtning, och att sammanhållningspolitikens roll i detta sammanhang 
kommer att vara avgörande.



PE653.872v02-00 6/8 AD\1219323SV.docx

SV

12. Europaparlamentet insisterar på att skapa en balanserad, hållbar och inkluderande 
utveckling av unionen genom sammanhållningspolitiken, som tar hänsyn till särdragen 
och behoven hos alla medlemsstater, deras regioner och deras medborgare.

13. Europaparlamentet betonar att den regionala miljöpolitiken måste innehålla åtgärder för 
att vi ska kunna anpassa oss till de skador som orsakas av klimatförändringarnas 
oundvikliga negativa konsekvenser, och bestämmelser om detta bör införlivas i alla 
andra relevanta politikområden.

14. Europaparlamentet påminner om att en förbättrad livskvalitet för invånarna i EU kräver 
att det utarbetas en politik som skapar bättre arbets- och levnadsvillkor och som bidrar 
till miljöskydd och kampen mot klimatförändringar.

15. Europaparlamentet påminner om att sammanhållningspolitiken syftar till att minska de 
territoriella ojämlikheterna runtom i unionen och främja den ekonomiska utvecklingen 
i de minst utvecklade regionerna. Parlamentet anser därför att det behövs ändamålsenlig 
och riktad finansiering från Sammanhållningsfonden i regioner med en mer 
koldioxidintensiv ekonomi.

16. Europaparlamentet betonar att det är av största vikt att de sammanhållningspolitiska 
medlen hjälper mer koldioxidintensiva regioner att snabbare ta steget mot ren energi 
och en infrastruktur utan koldioxidutsläpp, vilket ännu inte kan garanteras trots de 
senaste årens positiva utveckling.
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