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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 välkomnar den allmänna inriktningen att koppla 
sammanhållningspolitiken till målen i Europa 2020-strategin och dess flaggskeppsinitiativ 
för en utveckling mot smart och hållbar tillväxt för alla och för en övergång till en 
utsläppssnål och energieffektiv ekonomi i alla sektorer. Parlamentet påminner dessutom 
om strukturfondernas och Sammanhållningsfondens betydelse för att förverkliga dessa 
mål på kort och lång sikt i överensstämmelse med solidaritetsandan mellan 
medlemsstaterna enligt Lissabonstrategin samt för att bekämpa energifattigdomen i de 
minst utvecklade regionerna i EU och i de mest sårbara hushållen.

2. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitikens mål om europeiskt territoriellt 
samarbete tillsammans med makroregionala strategier kan öka samarbetsmöjligheterna för 
gränsöverskridande projekt i syfte att åstadkomma effektiva och smarta 
sammanlänkningar mellan lokala och regionala energikällor och de stora energinäten. Det 
behövs därför effektivt regionalt samarbete när regionala prioriteringar inom 
infrastrukturen ska fastställas och projekt av gemensamt intresse genomföras. Samarbete 
mellan kommuner och regioner på medlemsstats- och EU-nivå kan också bidra till att 
energiöar undanröjs, att den inre marknaden för energi fullbordas och att 
energiinfrastrukturprojekt genomförs. Kommissionen bör inrätta ett samarbetsprogram för 
hela EU baserat på erfarenheterna från programmet för partnersamverkan, i syfte att 
förbättra samarbetet mellan regioner där medlen i hög respektive i låg grad kommer till 
användning, samt underlätta spridningen av bästa praxis.

3. Europaparlamentet påpekar att byråkrati och oklara förfaranden har gjort att medel från 
Sammanhållningsfonden och strukturfonderna blivit svåråtkomliga och att de som mest 
behöver dessa medel avskräckts från att ansöka om dem. Parlamentet anser därför att 
regler och förfaranden måste förenklas, onödig byråkrati måste bort och tilldelningen av 
dessa medel måste göras flexiblare på både europeisk och nationell nivå. En förenkling 
skulle bidra till effektivare tilldelning och ökad användning av medlen samt till färre 
felaktigheter och kortare betalningstider, så att de fattigaste medlemsstaterna och 
regionerna kan dra full nytta av dessa finansieringsinstrument som är till för att minska 
olikheterna mellan regioner och stater. Det måste råda balans mellan förenkling och 
stabilitet i bestämmelserna och förfarandena.

4. Europaparlamentet framhåller att splittringen på EU:s energimarknad måste åtgärdas 
genom att hinder och flaskhalsar tas bort, både inom relevant lagstiftning och i fråga om 
möjligheterna att få offentliga och privata ekonomiska medel för att utveckla och 
genomföra projekt.

5. Europaparlamentet betonar att man måste skilja mellan de sammanhållningspolitiska 
målen som bidrar till Europa 2020-strategin och EU:s energipolitiska mål i vidare 
bemärkelse, vilka också påverkar de länder som kan få sammanhållningsstöd. Parlamentet 
betonar att sammanhållningsstöd får användas som ytterligare finansieringskälla för 
energiprojekt endast om dessa projekt bidrar till de sammanhållningspolitiska målen.
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6. Europaparlamentet välkomnar att man satt i gång det europeiska innovationspartnerskapet 
”Smarta städer och samhällen” och uppmanar relevanta partner som arbetar med att 
planera hållbar stadsutveckling att i större utsträckning främja och dra nytta av de 
möjligheter som programmen Jessica och Elena kan erbjuda för investeringar i hållbar 
energi på lokal nivå för att hjälpa städer och regioner att gripa sig an livskraftiga 
investeringsprojekt på områdena energieffektivitet, bränsle som inte förorenar vid 
förbränning, förnybar energi samt hållbar kollektivtrafik.

7. Europaparlamentet betonar vikten av sammanhållningspolitiken och dess tilldelade 
finansiella resurser för full utveckling av infrastruktur och nätverk för energilagring och 
energiöverföring (varvid tyngdpunkten särskilt ska vila vid smarta nät och smart 
distribution) mellan medlemsstaterna och alla regioner i EU, inbegripet de yttersta 
randområdena, så att den inre marknaden för energi kan fullbordas och fungera, för en 
överkomlig, trygg och hållbar energiförsörjning och för att målet om konvergens mellan 
EU:s regioner ska kunna nås, samtidigt som man tar hänsyn till unionsmedborgarnas 
behov i alla medlemsstater. Parlamentet betonar att ingen region i medlemsstaterna ska 
vara avskuren från Europas gas- och elnät efter 2015, eller vara otillräckligt ansluten till 
energinäten.

8. Europaparlamentet konstaterar att man hittills lyckats bra med att använda medel från 
strukturfonderna och Sammanhållningsfonden till program för finansiering av projekt med 
inriktning på energieffektivitet och förnybar energi och att detta bidragit till uppnåendet 
av EU:s politiska mål.

9. Europaparlamentet anser att det är av största vikt att kunna använda strukturfonderna, 
Sammanhållningsfonden och andra finansieringsinstrument och hävstångsinstrument för 
att finansiera energieffektivitet och förnybar energi, särskilt i bostadssektorn. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör därför inrätta innovativa finansiella mekanismer 
och underlätta användningen av fonderna till att finansiera lokala och regionala projekt 
med inriktning på byggnaders energieffektivitet samt på energiproduktion och 
energiöverföring, med hjälp av stimulansåtgärder, bidrag och lån. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör också sprida tydlig och lättillgänglig information om de 
finansieringsinstrument, stimulansåtgärder, bidrag och lån som finns till stöd för projekt 
som rör energieffektivitetstjänster. Parlamentet betonar att en förbättring av 
energieffektiviteten i nya och befintliga bostadshus och en ökad användning av förnybar 
energi förutsätter att de åtgärder som man planerar genomföra med hjälp av 
strukturfonderna också tas med i medlemsstaternas regionala operativa program, så att de 
slutgiltiga besluten garanterat fattas på regional nivå.

10. Europaparlamentet betonar att dimensionerna förnybar energi och energieffektivitet måste 
infogas i de forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering som 
medlemsstaterna och regionerna kommer att få utforma för att vara berättigade till 
innovationsstöd enligt den framtida sammanhållningspolitiken. Regionala och lokala 
myndigheter och aktörer spelar en nyckelroll för att de innovationer som mest behövs 
inom energisektorn tas i bruk, om det är meningen att EU ska uppnå sina mål i fråga om 
förnybar energi och energieffektivitet.

11. Europaparlamentet framhåller att sammanhållningspolitiken och anslagen till den mer 
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effektivt bör omsättas i praktisk handling, utgående från principerna om 
proportionerlighet, kostnadseffektivitet och redovisningsskyldighet. Parlamentet stöder 
därför att finansieringsinstrumenten används som hävstång för investeringar från den 
privata sektorn, framför allt med tanke på stora energiinfrastrukturprojekt och projekt med 
inriktning på energieffektivitet och förnybar energi.

12. Europaparlamentet betonar att tilldelningen av sammanhållningsstöd till energiprojekt 
måste ses över med jämna mellanrum för att öka användningsgraden och styra in stödet 
till program som bevisligen utmärkt sig för hög användningsgrad samt mervärde och 
effektivitet.

13. Europaparlamentet betonar vikten av och fördelen med att strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden används för att förverkliga de informations- och 
kommunikationsnätverk som behövs för att utveckla ett pålitligt och hållfast smart 
energinät för EU.

14. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt om att användningen av 
finansieringsinstrument inom sammanhållningspolitiken bör uppmuntras och utökas med 
tanke på dagens kärva finansiella läge och EU:s behov av finansiering för att fullborda 
Europa 2020-strategin. Parlamentet anser att dessa instrument effektivt och 
ändamålsenligt stöder investeringar i projekt som kan komma att visa sig ekonomiskt 
livskraftiga och skapar en hävstångseffekt för ytterligare offentliga eller privata 
saminvesteringar för att åtgärda marknadsmisslyckanden inom energisektorn och 
samtidigt minimera snedvridningarna av marknaden. Finansieringsinstrumenten bör 
anpassas efter de särskilda behoven i regionerna och bland de målgrupper i regionerna 
som stödet inriktar sig på, så att finansieringen blir avsevärt mer åtkomlig för en bred 
skala av samhällsekonomiska aktörer på fältet.

15. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna måste få ökad administrativ kapacitet –
inte ökade administrativa bördor – på både regional och lokal nivå och bland olika 
intressenter, för att fullt ut och effektivt kunna dra nytta av de medel som inom 
sammanhållningspolitiken kommer att anslås till energiprojekt (inbegripet inom områdena 
energieffektivitet och förnybar energi), för att effektiva synergieffekter mellan 
strukturfonderna och andra fonder inte ska hindras och för att politiken ska utformas och 
genomförs effektivt. Medlemsstaterna bör arbeta hårdare för att locka till sig och behålla 
kvalificerad personal för förvaltningen av EU-medel.

16. Europaparlamentet välkomnar det nya förslaget om Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
som ska bli ett ytterligare och kompletterande sammanhållningspolitiskt instrument, avsett 
att åtgärda de omfattande behoven av investeringar i modernisering och utbyggnad av den 
europeiska energiinfrastrukturen, och därmed bidra till att målen i Europa 2020-strategin 
uppnås. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att så långt som möjligt 
samordna Sammanhållningsfonden och strukturfonderna med Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.
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