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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen i dess arbete med att fastställa en 
gemensam energipolitisk strategi som skall leda till fullständigt hållbara och 
konkurrenskraftiga inre marknader, försörjningstrygghet, minskade kostnader för
konsumenterna och allmän tillgång, och understryker att denna politik måste inbegripa en 
hållbar, samstämmig, strategisk och fokuserad subnationell dimension.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna, regionerna och övriga 
inblandade parter att, inom ramen för de nationella strategiska referensramarna och 
operativprogrammen för åren 2007–2013 och i enlighet med de strategiska riktlinjer som 
man enats om med parlamentet, använda de möjligheter som sammanhållningspolitiken 
erbjuder för att stödja denna europeiska strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och 
trygg energiförsörjning.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera förslagen inom ramen för denna 
europeiska strategi i utarbetandet av den fjärde sammanhållningsrapporten, och att särskilt 
uppmärksamma betydelsen av en trygg energiförsörjning och en diversifierad, hållbar och 
effektiv energianvändning som ytterligare en indikator på den ekonomiska, sociala och 
regionala sammanhållningen. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att se 
till att både Europeiska investeringsbanken och de nya instrumenten för finansieringen av 
sammanhållningspolitiken (Jaspers, Jeremie och Jessica) i större utsträckning medverkar i 
projekt som rör energieffektivitet och stöd till förnybara energikällor.

4. Europaparlamentet anser att man till fullo måste utvärdera de nuvarande åtgärderna och 
metoderna inom energipolitiken på europeisk nivå samt medlemsstaternas genomförande 
av dessa, och först därefter vid behov föreslå nya regler och institutioner.

5. Europaparlamentet beklagar att den föreslagna energipolitiken i första hand riktas in på 
försörjningen, och att energieffektivitetsfrågor inte ges tillräcklig uppmärksamhet inom 
strategin. Parlamentet insisterar på att man inom ramen för en gemensam energipolitik 
tydligt måste prioritera varaktig energieffektivitet, som redan i dag kan medföra verkliga 
och mätbara besparingar, samt förnybara och decentraliserade energikällor, särskilt i 
förbindelse med utrustning och teknik som används inom kommunerna och hushållen. 
Parlamentet står fast vid att en gemensam energipolitik också måste säkra 
förutsättningarna för ett snabbt och mer effektivt utnyttjande av ny teknik som kan tas i 
bruk på kort och medellång sikt. 

6. Europaparlamentet begär att den regionala dimensionen införlivas som en del i unionens 
energipolitik för att främja en mer välbalanserad fördelning av energiproduktionen och 
energiförbrukningen över hela territoriet och därmed garantera en bättre spridning av den 
ekonomiska verksamheten och befolkningen.

7. Europaparlamentet understryker att många av de perifera regionerna och de yttersta 
randområdena har en stor potential när det gäller förnybara energikällor på grund av deras 
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geografiska eller klimatmässiga särdrag (sol, vind, biomassa, vågenergi). Parlamentet 
önskar att denna speciella situation bättre utnyttjas, särskilt för att aktivt bidra till 
genomförandet av Kyotomålen.

8. Europaparlamentet uppmärksammar den nyckelroll som lokala och regionala myndigheter 
spelar, och skulle kunna spela, när det gäller införandet och genomförandet av åtgärder 
som vidtas för att integrera förnybara energikällor och energibesparingsteknik i projekt 
som genomförs av dem och som beviljas gemenskapsstöd och nationella stöd, såsom 
åtgärder för att förbättra byggnaders energiprestanda, i vilka direktivet om byggnaders 
energiprestanda1 kan tillämpas full ut. Parlamentet uppmanar lokala och regionala 
myndigheter att i bl.a. utomhusbelysning och kollektiva transportmedel utnyttja 
infrastruktur och tjänster som är så energieffektiva som möjligt.

9. Europaparlamentet begär att man inom ramen för samtliga europeiska 
finansieringssystem, särskilt strukturfonderna, sjunde ramprogrammet, programmet 
Intelligent energi – Europa, och generellt inom ramen för all regionalpolitik och alla 
finansieringstekniska åtgärder som omfattas av sammanhållningspolitiken under 
perioden 2007–2013, samt i samband med Europeiska investeringsbankens verksamhet, 
beviljar lokala och regionala myndigheter ett integrerat och kontinuerligt stöd till åtgärder 
som främjar energieffektivitet och hållbarhet.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att som en uppföljning på en strukturerad 
dialog offentliggöra ett meddelande om lokala och regionala myndigheters roll i 
energipolitiken, med särskild tonvikt på energieffektivitet och koldioxidneutrala, 
förnybara och/eller decentraliserade energiresurser samt hållbara transporter och 
energipolitiken i städerna.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till fullo stödja en välfungerande inre gas-
och elmarknad till förmån för samtliga europeiska medborgare, inte minst i syfte att 
minska den dominerande ställning som innehas av elleverantörer som tidigare var 
monopol. Parlamentet efterlyser dessutom ökad sammankoppling av nationella gas- och 
elmarknader, vilket särskilt skulle gynna unionens gränsregioner.

  
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi 
och om energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG (EUT L 114, 27.4.2006, s. 64).



AD\638171SV.doc 5/5 PE 378.707v02-00

SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel En europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg 
energiförsörjning – Grönbok

Referensnummer 2006/2113(INI)
Ansvarigt utskott ITRE
Yttrande

Tillkännagivande i kammaren
REGI
18.5.2006

Förstärkt samarbete – tillkännagivande 
i kammaren
Föredragande av yttrande

Utnämning
Oldřich Vlasák
11.7.2006

Tidigare föredragande av yttrande
Behandling i utskott 4.10.2006
Antagande 6.11.2006
Slutomröstning: resultat +:

–:
0:

24
2
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf 
Berend, Jana Bobošíková, Graham Booth, Bernadette Bourzai, 
Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Konstantinos Hatzidakis, 
Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Miroslav Mikolášik, 
Francesco Musotto, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus 
Pieper, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Elisabeth Schroedter, 
Grażyna Staniszewska, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Jan Březina, Mojca Drčar Murko, Emanuel Jardim Fernandes

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 178.2)

Chris Davies

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda 
språk)

...


	638171sv.doc

