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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet understryker att sammanhållningspolitiken, i enlighet med både 
Lissabonavtalet och bästa praxis hittills, bör förbli oberoende och att dess nuvarande 
grundvalar och principer inte bör ändras genom en sektoriell spridning av resurser för 
regionalpolitiska åtgärder. Parlamentet betonar att sammanhållningspolitiken och 
projekten inom den måste knytas närmare till de prioriteringar som fastställts i 
Europa 2020-strategin. Det måste fastställas klara mål och utrönas om målen nåtts, och det 
krävs flexibilitet i samband med översynen av verksamhetsprogrammen och 
omfördelningen av anslag mellan programmen. Dessutom måste alla ledningsnivåer få 
klara befogenheter.

2. Europaparlamentet erinrar om att anslagen för genomförande av 
sammanhållningspolitiken bör tjäna en hållbar utveckling av hela EU, särskilt genom 
bättre tillvaratagande av de möjligheter som finns i de regioner och subregioner där BNP 
är mindre än genomsnittet för EU och genom främjande av ekonomisk och social 
sammanhållning med målsättningen att åtgärder ska vidtas för att minska de regionala 
skillnaderna och främja verklig konvergens. Parlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken är ett viktigt instrument för att man senast 2020 ska kunna nå 
målet 20-20-20 och fastställa en sammanhängande strategi för att på medellång och lång 
sikt göra EU:s ekonomi både energieffektiv och koldioxidsnål, och för att man ska kunna 
behandla frågan om tryggad energiförsörjning och de sysselsättningsskapande 
möjligheterna på en inre marknad. Parlamentet konstaterar att investeringarna i projekt för 
energieffektivitet, energiinfrastruktur och förnybar energi liksom utvecklingen av 
bredbandsnätet och användningen av informations- och kommunikationsteknik i den 
offentliga sektorn och i industrin inte framskrider som väntat.

3. Europaparlamentet påpekar att sammanhållningspolitiken inte i tillräcklig grad gynnar 
infrastrukturinvesteringar som möjliggör en anpassning till klimatförändringarna, 
exempelvis infrastruktur för skydd mot översvämningar.

4. Europaparlamentet vill att fördelningen av stödmedel ska knytas till tidigare uppnådda
resultat samt att revisionsrätten och Olaf ska få flera möjligheter att inleda förfaranden för 
att kräva tillbaka unionsmedel i de fall då medlemsstaterna använt dem oriktigt. Dessutom
vill parlamentet att onödiga administrativa bördor ska bortskaffas, att projektledningen ska 
bli flexiblare och att kontrollerna ska synkroniseras för att de ska bli enklare och för att 
den förvirring och de feltolkningar som dagens administrativa förfaranden ofta för med 
sig ska kunna undvikas.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kartlägga vilka hinder som föreligger för 
att en större andel av dessa anslag ska kunna tas i anspråk för energifrågor, och att lägga 
fram kompletterande åtgärder för att komma tillrätta med denna situation. Parlamentet 
anser dock att de framlagda åtgärderna inte får ändra de nuvarande grunderna för 
sammanhållningspolitiken och leda till en sektoriell spridning av resurserna.
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6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och de nationella myndigheterna att förbättra 
kopplingen mellan de sammanhållningspolitiska fonderna och ramprogrammet för 
forskning, och understryker att dessa fonder bör användas för en förbättring av 
forskningsinfrastrukturen så att forskningen uppnår den kompetensnivå som behövs för att 
få tillgång till forskningsanslag. Parlamentet efterlyser en bättre informationsgång mellan 
de sammanhållningspolitiska fonderna och forskningsprogrammen i sådana fall där 
projekt med stora inneboende möjligheter skulle behöva få större resurser för att kunna 
genomföras med framgång.

7. Inför översynen av EU:s sammanhållningspolitik och budgetram uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen att tillse att energibesparingar, i tillämpliga fall, 
automatiskt görs till ett villkor för beviljande av medel ur strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden och att avsätta mer resurser för energieffektivitetsprojekt (t.ex. 
för att öka byggnaders energieffektivitet och effektivisera energialstringen och 
energiöverföringen) och för decentraliserade projekt för förnybar energi och kraftvärme. 
Parlamentet påpekar att detta inte får leda till diskriminering av projekt som i vilket fall 
som helst inte har någon beröringspunkt med eller anknytning till 
energieffektivitetsfrågor, och inte heller till ökad byråkrati för dem som får stöd ur 
strukturfonderna och Sammanhållningsfonden.

8. Europaparlamentet är övertygat om att bostadssektorn kan bidra till att stimulera den 
regionala utvecklingen genom att låta ekonomisk verksamhet som bygger på teknisk 
innovation vinna fast insteg inom områdena energi och förnyelse av stadsmiljöer och 
genom att stärka den sociala sammanhållningen inom detta område. Parlamentet
uppmanar kommissionen att senast i juni 2011 lansera ett europeiskt initiativ om 
byggnader för att stödja en bebyggelse med nollenergihus i EU och göra så att detta mål 
uppnås senast 2050.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i samband med 
halvtidsöversynen av budgetramen 2007–2013 och sammanhållningspolitiken ta tillfället i 
akt och säkerställa ett ökat utnyttjande av EU-stödet under perioden 2011–2013.

10. Europaparlamentet erkänner att en effektiv resursanvändning har många sociala och 
ekonomiska fördelar, inte minst därför att den skapar arbetstillfällen som inte går att 
utlokalisera, såväl på landsbygden som i städerna och särskilt i små och medelstora 
företag.

11. Europaparlamentet erkänner att en bättre resursanvändning och ökad samhällsnytta kan 
åstadkommas genom att Sammanhållningsfondens medel fördelas på ett sådant sätt inom 
medlemsländernas regioner och subregioner att en hållbar utveckling av dem möjliggörs. 
En jämnare fördelning av medlen ur Sammanhållningsfonden frigör lokal potential i 
samhället och lokala resurser med ett ökat antal arbetstillfällen som följd.

12. Mot bakgrund av den nya budgetramen och Europa 2020-strategin uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen att ge de små och medelstora företagen ökad tillgång 
till stödmedel avsedda för regionala projekt, genom ökade budgetanslag till program 
enkom för sådana företag, stöd till förbättring av nyttjandekapaciteten samt enklare 
administrativa förfaranden. Parlamentet understryker dessa företags roll som innovativa 
ekonomiska aktörer och betonar att ”slumrande innovatörer måste väckas”, vilket innebär 
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att de små och medelstora företagen bör uppmuntras att medverka i innovativa projekt och 
göras mera medvetna om vilka inneboende möjligheter de har.

13. Europaparlamentet betonar att en konkurrenskraftig skogsnäring är viktig för den 
regionala utvecklingen, framför allt på landsbygden där den bidrar markant till ekonomisk 
tillväxt, sysselsättning och välstånd.

14. Europaparlamentet understryker de lokala och regionala myndigheternas roll vid 
genomförandet av sammanhållningspolitiken. Parlamentet anser att det lokala samarbetet 
mellan små och medelstora företag, företagsnätverk, forskningsinstitut, kluster och 
regionala myndigheter bör förbättras så att man snabbare kan identifiera lokala problem 
och behov samt regionala program och projektmöjligheter, återskapa sysselsättning,
utveckla sektorn för små och medelstora företag och den tillämpade forskningen och 
innovationen samt skapa kvalificerade arbetstillfällen. Parlamentet önskar därför ett 
fördjupat samarbete med de lokala och regionala myndigheterna vid genomförandet av 
sammanhållningspolitiken och vill att sammanhållningspolitiken i budgetramen för tiden 
efter 2013 utformas med hänsyn tagen till Regionkommitténs yttrande om 
sammanhållningspolitikens bidrag till Europa 2020.

15. Europaparlamentet välkomnar i detta avseende de aktuella initiativen såsom Jaspers 
(projektutveckling), Jeremie (kapital, lån eller garantier) och Jasmine (mikrokrediter), och 
uppmanar med kraft kommissionen att ytterligare förenkla och smidiggöra processen för 
att göra det lättare för små och medelstora företag att delta samt identifiera ytterligare 
finansieringstekniska instrument för EU.

16. Europaparlamentet betonar utbildningens och den vetenskapliga forskningens viktiga roll 
för främjandet av innovationer, särskilt på informations- och kommunikationsteknikens 
område samt för att främja energieffektivitet, liksom inom politiken för att bevara social 
sammanhållning och en hållbar ekonomisk utveckling i EU.

17. Europaparlamentet framhåller att medlemsstaterna har problem med att genomföra 
Europeiska unionens direktiv om återvinning och hantering av kommunalt avfall. 
Material- och energiåtervinning utgör ytterligare resurskällor och bidrar till ökad 
sysselsättning, framför allt i regionerna och subregionerna.

18. Europaparlamentet konstaterar att investeringarna i frågor som rör den digitala ekonomin 
inte är lika överallt. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka 
stödet till informations- och kommunikationstekniken genom att stimulera förnyelse av 
den, och att öka sina insatser för att främja investeringar i nya öppna och 
konkurrenskraftiga höghastighetsnät som garanterar att Internet blir tillgängligt för alla
och som därmed bidrar till att minska den digitala klyftan mellan EU:s invånare.
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