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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 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 van 4 maart 2020 voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0217.
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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van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese 
klimaatwet) (COM(2020)0080),

– 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 Raad5,

– gezien Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
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. 1080/20066,

– 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 Raad7,

– 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”8,

– 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 Raad9,

– 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) 2019/208810,

– gezien artikel 52 van zijn Reglement alsmede artikel 1, lid 1, onder e), van en bijlage 3 
bij het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 betreffende de 

5 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320.
6 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 289.
7 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 470.
8 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 259.
9 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 281.
10 PB L 198 van 22.6.2020, blz. 13.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.198.01.0013.01.ENG
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procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van 
initiatiefverslagen,

– 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 
plattelandsontwikkeling,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0000/2020),

A. overwegende dat de klimaatverandering een uitdaging is die grenzen overschrijdt en 
onmiddellijke en ambitieuze maatregelen op Unie-, 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;

B. 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;

C. overwegende dat de opwarming van de aarde tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau 
kan oplopen vanaf de programmeringsperiode 2021-2027 van het cohesiebeleid, zodat 
onmiddellijke actie vereist is om de noodsituatie op klimaatgebied aan te pakken;

D. overwegende dat de transitie naar een klimaatneutrale economie zowel een grote kans 
als een uitdaging vormt voor de Unie en haar lidstaten, regio’s, steden, lokale 
gemeenschappen en burgers;

E. 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 en duurzame ontwikkeling;

F. overwegende dat de economische, sociale en territoriale ongelijkheden die het 
cohesiebeleid in de eerste plaats beoogt aan te pakken, ook door de klimaatverandering 
en de gevolgen daarvan op lange termijn kunnen worden verergerd;

G. overwegende dat de lokale en regionale overheden belangrijke actoren zijn om het 
cohesiebeleid doeltreffend uit te voeren en een doeltreffend antwoord te bieden op de 
urgente dreiging van de klimaatverandering;

H. overwegende dat de klimaatcrisis nauw samenhangt met andere crises, zoals de 
biodiversiteitscrisis en de COVID-19-pandemie;

I. overwegende dat bij de overgang naar een klimaatneutrale, duurzame en circulaire 
economie de burgers en alle geledingen van de samenleving moeten worden betrokken, 
met inbegrip van de lokale en regionale overheden, en dat deze overgang moet worden 
ondersteund door degelijke en inclusieve sociale maatregelen om te zorgen voor een 
eerlijke transitie die het behoud en de creatie van banen ondersteunt;
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J. overwegende dat energiebronnen op basis van fossiele brandstoffen de inspanningen om 
klimaatneutraliteit te realiseren, ondermijnen;

K. overwegende dat regionale milieustrategieën ten dienste moeten staan van het nastreven 
van volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang;

L. overwegende dat een meerlagig Europees governancemodel, gebaseerd op een actief en 
constructief partnerschap tussen de verschillende bestuursniveaus en belanghebbenden, 
essentieel is voor de transitie naar klimaatneutraliteit;

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, rekening 
houdend met de sociale en economische aspecten, teneinde een eerlijke transitie te 
waarborgen voor alle gebieden en de burgers die er wonen;

2. is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor de Europese klimaatwet, 
waarmee de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 wordt verankerd in de 
wetgeving van de Unie, met inbegrip van de tussentijdse doelstellingen voor 2030 en 
2040;

3. benadrukt het feit dat de lokale en regionale overheden een duidelijk politiek 
engagement moeten aangaan om de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

4. wijst op de cruciale rol die het cohesiebeleid speelt bij de bestrijding van de 
klimaatverandering en de verwezenlijking van klimaatneutraliteit uiterlijk in 2050 en 
van de tussentijdse doelstelling voor 2030, alsook op de rol van de lokale en regionale 
overheden bij de matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering, met name door 
een ingrijpende hervorming van het investeringsbeleid;

5. herinnert eraan dat het klimaatbeleid ten dienste moet staan van het nastreven van 
volledige werkgelegenheid, met inbegrip van groene banen, en eerlijke sociale 
vooruitgang;

6. onderstreept het standpunt van de Europese Raad 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;

7. benadrukt het feit dat duurzaamheid en de transitie naar een veilige, klimaatneutrale, 
klimaatbestendige, meer hulpbronnenefficiënte en circulaire economie cruciale 
elementen zijn om het concurrentievermogen van de Unie-economie op lange termijn te 
waarborgen;

8. 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, aangezien de lokale en regionale overheden rechtstreekse bevoegdheden 
hebben op het gebied van milieu en klimaatverandering;

9. is van mening dat het cohesiebeleid gericht moet zijn op de uitvoering van de 
Overeenkomst van Parijs en de strijd tegen de klimaatverandering door middel van een 
doeltreffende methode voor het monitoren van de klimaatuitgaven en de prestaties 
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hiervan, met inbegrip van de negatieve gevolgen ervan voor de EU-regio’s;

10. onderstreept de sleutelrol die de lokale en regionale overheden spelen bij de 
totstandbrenging van een eerlijke transitie naar een klimaatneutrale economie voor 
iedereen, met sociale en economische cohesie als kern;

11. 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; benadrukt het feit dat de doeltreffendheid en complementariteit van 
de ESI-fondsen bij de aanpak van de klimaatverandering moeten worden vergroot;

12. is ingenomen met het voorstel om het Fonds voor een rechtvaardige transitie aan te 
vullen met extra middelen; betreurt evenwel het feit dat het extra bedrag dat de 
Commissie voorstelt, is verlaagd in het kader van het akkoord in de Raad over Next 
Generation EU; onderstreept dat de verlagingen de kerndoelstellingen van het fonds in 
gevaar zouden brengen;

13. 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;

14. benadrukt het feit dat eilanden, met name kleine eilanden met beperkte bestuurlijke 
autonomie, toegang moeten hebben tot voldoende economische middelen om 
geïntegreerde, sectorgebonden en innoverende interventies te kunnen uitvoeren op het 
gebied van infrastructuur en lokale economische ontwikkeling;

15. benadrukt dat gebruik moet worden gemaakt van de resultaten van initiatieven als New 
Energy Solutions Optimised for Islands (NESOI) en Clean Energy for EU Islands 
(CE4EUI) om te zorgen voor een functionele overgang tussen de 
programmeringsperioden 2014-2020 en 2021-2027; is ingenomen met het memorandum 
van Split, waarin de leidende rol van eilandgemeenschappen in de energietransitie wordt 
erkend;

16. benadrukt het feit dat alle sectoren vertegenwoordigd moeten zijn en ondersteund 
moeten worden in de transitie naar klimaatneutrale industriële processen, met behoud 
van het internationale concurrentievermogen;

17. benadrukt het feit dat de energiebelastingrichtlijn11 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;

18. dringt erop aan dat in het kader van het geactualiseerde actieplan voor de circulaire 
economie voort steun wordt verleend voor de overgang naar een circulaire economie, 
kwesties in verband met hulpbronnenefficiëntie worden aangepakt en duurzame 
consumptie wordt gestimuleerd;

19. roept op tot een grotere rol voor het cohesiebeleid bij de ondersteuning van 
risicopreventie-inspanningen om zich aan te passen aan de huidige en toekomstige 

11 PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2003.283.01.0051.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2003%3A283%3ATOC
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gevolgen van de klimaatverandering op regionaal en lokaal niveau;

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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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 

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


PE660.259 10/10 PR\1217839NL.docx

NL

de CO2 uit, terwijl de armste 50 % van de wereldbevolking slechts 7 % van de CO2-
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.


