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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar flaggskeppsinitiativet om resurseffektivitet vilket måste 
omfatta samtliga av Europas resurser, inbegripet råvaror som bränsle, mineraler och 
metaller, men också livsmedel, mark, vatten, luft och miljö. Parlamentet understryker att 
strategin bör främja en hållbar användning av resurser och inriktas på en hållbar 
utveckling av territorierna för att säkra en smart och hållbar tillväxt för alla människor 
i Europa, vilken bidrar till en trygg energiförsörjning och effektivare energitransporter 
samtidigt som potentialen i gröna arbetstillfällen och de europeiska företagens 
konkurrenskraft förverkligas, livskvaliteten för den nuvarande generationen och 
framtida generationer förbättras och solidariteten mellan generationerna säkerställs.

2. Europaparlamentet framhåller behovet av att inrikta investeringarna på 
energieffektivitet, förnybar energi, byggnaders energieffektivitet och rena transporter 
samt på regional infrastruktur för förnybar energi, särskilt i missgynnade regioner.
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka strukturfondernas bidrag till hållbar 
tillväxt under innevarande programplaneringsperiod, och uppmanar kommissionen att 
snabbt och obyråkratiskt bedöma de ändrade verksamhetsprogrammen.

3. Europaparlamentet påpekar att det fortfarande, trots de insatser som har gjorts av EU 
och av de nationella, regionala och lokala myndigheterna, förekommer omfattande 
problem i den gemensamma användningen av resurser. Parlamentet betonar i enlighet 
med detta att man för att uppnå ett resurseffektivt Europa bör öka samordningen och 
synergierna mellan en rad olika politikområden och deras olika instrument, samt utbytet 
av god praxis inom ramen för nätverk mellan lokala och regionala myndigheter 
angående förvaltningen av regionalfonderna, på lokal, regional och nationell nivå och 
EU-nivå i syfte att garantera deras effektivitet och främja en gemensam strategi för 
resursanvändning. Parlamentet påpekar att regionalpolitiken redan har en samordnad 
och integrerad strategi och noterar att det finns kompromisser mellan vissa 
politikområden, vilka måste uppmuntras med hjälp av tydliga och faktabaserade 
politiska riktlinjer.

4. Europaparlamentet pekar på regionalpolitikens viktiga roll för att stödja initiativ som 
syftar till en effektiv resursanvändning, särskilt för byggnaders energieffektivitet samt 
för investeringar i forskning, innovation och hållbar utveckling, på grund av dess 
långsiktiga utvecklingsprogram, decentraliserade administrationssystem och 
införlivandet av EU:s prioriteringar för hållbar utveckling. Detta gör att 
regionalpolitiken är särskilt lämpad att uppnå målet om en mer effektiv 
resursanvändning. Parlamentet efterlyser, mot bakgrund av debatten om 
en resultatbaserad politik program och strategier för att se till att den mest effektiva 
resursanvändningen är en central aspekt av regionalpolitiken och förespråkar att hänsyn 
ska tas till dessa prioriteringar i den framtida lagstiftningen om regionalpolitiken, och 
att projekt som främjar en effektiv resursanvändning i Europa ska betonas.

5. Europaparlamentet påminner om betydelsen av att utarbeta gemensamma strategier för 
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effektiv resursanvändning mellan flera regioner och mellan flera medlemsstater.
Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av det europeiska territoriella 
samarbetet för utformningen av samordnade strategier och vikten av att omgående 
investera i gränsöverskridande energi- och miljöinfrastruktur för att få till stånd 
ett bättre skydd och en bättre spridning av resurserna. Parlamentet uppmuntrar även 
utarbetandet av makroregionala strategier som framför allt ska vara inriktade på 
miljöskydd, energiförsörjning och energioberoende.

6. Europaparlamentet betonar att resurseffektivitet bör hanteras på regional och lokal nivå 
– med hänsyn till potentialen, nackdelar och de olika utvecklingsnivåerna i de 
europeiska regionerna – och att regionala och lokala myndigheter liksom civila 
samhällsorganisationer, medborgare och andra partner bör vara direkt involverade i den 
inledande planeringen och därefter genomförandet av relevanta åtgärder enligt 
partnerskapsprincipen, adekvat finansierade som tekniskt bistånd. Detta 
tillvägagångssätt, tillsammans med en strategi för att öka allmänhetens medvetenhet 
skulle leda till en starkare känsla av ansvar för och ökad identifiering med 
resurseffektivitetsmålen på alla nivåer, och deras roll i kampen mot 
klimatförändringarna. Parlamentet betonar att lokala och regionala myndigheter måste 
harmonisera resurseffektivitetsåtgärder med Europa 2020-strategin och införliva dessa 
åtgärder i de bredare territoriella pakterna som omfattar alla flaggskeppsinitiativ.

7. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att direkt involvera de 
subnationella nivåerna, även den lokala nivån från första början i definitionen av 
prioriteringar och i planeringen av åtgärder och deras genomförande. Parlamentet 
rekommenderar även samråd med allmänheten för att skapa en plattform för diskussion 
och information, eftersom allmänheten kommer att spela en avgörande roll för 
genomförandet av dessa åtgärder och är den som i slutändan drar nytta av 
ett resurseffektivt Europa.

8. Europaparlamentet betonar vikten av en gemensam uppsättning indikatorer på grundval 
av vilken man kan utvärdera de vidtagna åtgärdernas sammantagna effekt i respektive 
sektor, och anser det vara mycket viktigt att kommissionen deltar i framtagandet av 
dessa indikatorer.

9. Europaparlamentet påpekar att beslutsfattare på nationell och regional nivå måste vara 
fullt medvetna om vikten av att bryta sambandet mellan tillväxt och resursanvändning 
och uppmanar varje medlemsstat och region att anstränga sig mer för att uppnå 
ett effektivt resursutnyttjande och att stödja finansieringen av forskning och innovation 
på detta område. Parlamentet betonar i detta sammanhang att målen måste vara 
genomförbara och ekonomiskt överkomliga samt att de bör vara långsiktiga och 
kopplade till den utstakade vägen på detta område.

10. Europaparlamentet anser att insyn i sammanhållningspolitiken och dess planeringscykel, 
fördelning av utgifter och tillgång till information för potentiella mottagare av stöd ur 
strukturfonderna är viktiga förutsättningar för att uppnå sammanhållningspolitikens 
övergripande mål.

11. Europaparlamentet betonar att det behövs innovation och forskning för att införa mer 
hållbara produktions- och konsumtionsmönster.



AD\884576SV.doc 5/6 PE467.223v02-00

SV

12. Europaparlamentet påminner om att Eruf måste fortsätta att tillmötesgå de 
kompletterande målen avseende effektiv resursanvändning och bekämpning av 
energifattigdom.

13. Europaparlamentet betonar att både företagare och konsumenter sitter på en viktig 
lösning till effektiv resursanvändning i Europa.

14. Europaparlamentet betonar behovet av att främja programmet Jessica för 
finansieringslösningar för energiinfrastruktur- och energieffektivitetsprojekt i tätorter.
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