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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at samhørighedspolitikken er et grundlæggende instrument til at nå 20-20-
20-målet i 2020 og etablere en sammenhængende strategi for en europæisk økonomi med 
maksimal energieffektivitet og lave CO2-emissioner på lang og mellemlang sigt; erkender, 
at investeringer i energieffektivitet og vedvarende energiprojekter ikke skrider fremad 
som forventet;

2. anmoder Kommissionen om at identificere hindringerne for, at en højere procentdel af 
disse midler bliver anvendt på energiområdet, og om at fremlægge yderligere 
foranstaltninger for at afhjælpe denne situation;

3. anmoder i lyset af gennemgangen af samhørighedspolitikken og EU's finansielle overslag 
Kommissionen om at sikre, at energibesparelser automatisk inkluderes som en betingelse 
ved tildeling af struktur- og samhørighedsfondene, og om at øremærke en større del af 
midlerne til projekter inden for energieffektivitet og decentral vedvarende energi;

4. erkender, at der kan opnås mange sociale og økonomiske fordele ved en effektiv 
udnyttelse af ressourcerne, især skabelse af arbejdspladser, som ikke er sårbare over for 
flytning, både i landdistrikter og byområder, og især i SMV'er;

5. fremhæver den vigtige rolle, som IKT'er spiller for at fremme effektiv energiudnyttelse og 
den sociale, økonomiske og territoriale samhørighed i EU;

6. bemærker den ulige udvikling af investeringerne i den digitale økonomi; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at øge støtten til IKT og fremme innovation, og til 
at øge indsatsen for at stimulere investeringer i nye, åbne og konkurrencedygtige 
højhastighedsnet, som sikrer universel internetadgang og dermed mindsker den digitale 
kløft mellem de europæiske borgere.


