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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 betonar att sammanhållningspolitiken är ett mycket 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. Parlamentet konstaterar att investeringarna i projekt för energieffektivitet 
och förnybar energi inte framskrider som väntat.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kartlägga vilka hinder som föreligger för 
att en större andel av dessa fonder ska kunna tas i anspråk för energifrågor, och att lägga 
fram kompletterande åtgärder för att komma tillrätta med denna situation.

3. Inför översynen av EU:s sammanhållningspolitik och budgetram uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen att tillse att energibesparingar automatiskt görs till ett 
villkor för beviljande av medel ur strukturfonderna och Sammanhållningsfonden, och att 
avsätta mer resurser för decentraliserade projekt för energieffektivitet och förnybar energi.

4. 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.

5. Europaparlamentet betonar informations- och kommunikationsteknikens viktiga roll för 
att främja energieffektivitet samt social, ekonomisk och territoriell sammanhållning i EU.

6. 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 och stimulera förnyelse av den, och 
att öka sina insatser för att främja investeringar i nya öppna och konkurrenskraftiga 
höghastighetsnät som garanterar att tillgång till Internet erbjuds som en allmän tjänst och 
som därmed bidrar till att minska den digitala klyftan mellan EU:s invånare.


