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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet understryker att investeringar i och användning av förnybar energi 
främjar den ekonomiska utvecklingen, nya innovationer och ny teknik samt en hållbar 
tillväxt i unionens regioner. Dessutom kommer detta att säkerställa en diversifiering av 
energiförsörjningen och minska Europas beroende av konventionella energikällor genom 
att nya hållbara arbetstillfällen, konkurrenskraft och territoriell och social sammanhållning 
skapas.

2. Europaparlamentet konstaterar att nära en halv miljon arbetstillfällen har skapats inom 
industrin för förnybar energi och att en vidareutveckling av de förnybara energikällorna 
skulle kunna skapa ytterligare tre miljoner arbetstillfällen fram till år 2030.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta investera i förnybar energi och 
i en kombination av olika energikällor. Parlamentet beklagar tendensen att avskaffa 
incitament för förnybar energi till förmån för andra mindre miljövänliga och 
socioekonomiskt hållbara energikällor.

4. Europaparlamentet anser att EU:s regionalpolitik spelar en viktig roll när det gäller att 
främja produktionen av förnybar energi och samtidigt energieffektivitet i hela Europa. 
Regionalpolitiken kan även gynna tjänster inom sektorerna elektrisk energi och 
energitransport. Parlamentet anser att det är positivt att sammanhållnings- och 
regionalpolitikens insatser för att främja användningen av förnybar energi har stegvis 
fortsatt att öka så att förnybara energikällor bidrar fullt ut till att EU:s energipolitiska mål 
kan uppnås och genomföras i hela EU. Parlamentet fäster särskild vikt vid EU:s riktlinjer 
om att finansieringsdelen ska vara tillräckligt stor under nästa valperiod 2014–2020. 
Parlamentet anser att ambitiöst bindande mål för förnybara energikällor efter 2010 är 
viktiga för att främja en förnybar och ren energiproduktion.

5. Europaparlamentet poängterar att för att fullt ut kunna utnyttja den förnybara energins 
fördelar behövs det dels ett nära samarbete när det gäller energiinfrastruktur och dels 
ytterligare EU-finansiering av ny teknik.

6. Europaparlamentet framhåller att en intelligent användning av EU-finansiering under den 
kommande programperioden 2014–2020 kan leda till att målet på 20 procent förnybar 
energi uppnås, vilket även kan resultera i att målen för hållbarhet och konkurrens inom 
EU uppfylls.

7. Europaparlamentet betonar att investeringar via GSR-fonderna i betydande utsträckning 
kan bidra till att bemästra de utmaningar som den förnybara energin står inför och till att 
potentialen när det gäller energieffektivitet kan utnyttjas bättre. Parlamentet påminner 
också om hur viktiga de offentliga och privata instrumenten, särskilt europeiska 
investeringar och innovativa finansieringsinstrument, är. Parlamentet understryker 
Horisont 2020:s roll, utan att för den skull glömma forsknings- och utvecklingsprojekt på 
framför allt gräsrotsnivå som får stöd via strukturfonderna för att utveckla europeisk 
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förnybar energi och möta särskilda regionala utmaningar. Parlamentet betonar att 
investeringar i förnybara energikällor är nödvändiga för att främja deras konkurrenskraft 
mot andra – mindre traditionella – energikällor.

8. Europaparlamentet påminner om de smarta nätens betydelse i framtiden, något som även 
framhölls i kommissionens plan för energipolitiken, när det gäller att ta itu med obalansen 
hos de förnybara energikällor som finns i EU och skapa en alleuropeisk energimarknad 
som kan leverera förnybar energi till alla regioner. 

9. Europaparlamentet betonar att användningen av teknik för förnybar energi bör optimeras 
utifrån de förnybara energikällor som finns i regionen. Parlamentet påminner om att 
en ökning av produktionen av förnybar energi ställer krav på den nuvarande 
energiinfrastrukturens funktion eftersom energikällorna ofta är avlägset belägna och det 
därför krävs omfattande utvecklingsarbete av överförings- och distributionsnät. 
Parlamentet anser att, i syfte att ytterligare integrera förnybara energiresurser, måste 
infrastrukturen justeras inom EU, både på transport- och distributionsnivå. Den nationella 
lagstiftningen måste leda till att planeringsförfarandena förenklas och påskyndas, eftersom 
de ofta kräver interaktion på olika planeringsnivåer. Parlamentet understryker både den 
offentliga och den privata finansieringens betydelse för investeringar i energiinfrastruktur. 
Parlamentet kräver att upp- och utbyggnaden av en europeisk inre marknad för energi 
fortsätter. Parlamentet understryker strukturfondernas potential när det gäller att 
modernisera den befintliga energiinfrastrukturen och tillhandahålla en väl ansluten 
europeisk infrastruktur för att kunna integrera förnybar energi på den europeiska 
energimarknaden. Parlamentet belyser också vikten av att skapa smarta energinät. 
Parlamentet anser dock att det belopp som Eruf satsar på nya energialternativ under den 
nya finansieringsperioden är tämligen lågt. Parlamentet anser att exempelvis 
Elena-instrumentet bör stödja en mer ändamålsenlig användning av storskaliga men även 
decentraliserade investeringsprojekt inom förnybar energi och med hjälp av Intelligent 
energi – Europaprogrammet kan man ytterligare utveckla förnybar energi, och ytterligare 
främja gemensamma projekt inom förnybar energi mellan små landsbygdssamhällen, 
inklusive landsbygdsområden.

10. Europaparlamentet konstaterar att många av de mest effektiva och konkurrenskraftiga 
anläggningarna för förnybar energi inom unionen ibland ligger geografiskt långt ifrån de 
största förbrukningsområdena och att det därför är nödvändigt att utveckla överföringsnät 
som är anpassade för ren energi. Parlamentet påpekar att en effektiv lokal produktion av 
förnybar energi också bör främjas för att minska energiförlusten i samband med 
överföring, skapa säkrare energiförsörjning och stärka regionernas självförsörjning när det 
gäller energi.

11. Europaparlamentet stöder flernivåstyrning och en decentraliserad strategi för 
energipolitiken och förnybar energi, däribland borgmästaravtalet och en vidareutveckling 
av initiativet Smarta städer samt främjandet av bästa lösningar på regional och lokal nivå 
med hjälp av informationskampanjer.

12. Europaparlamentet påminner om vikten av energioberoende och en säker 
energiförsörjning i EU samt den betydelsefulla roll som europeiska förnybara och 
långsamt förnybara energikällor spelar för den regionala ekonomin. Parlamentet påminner 
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om att insatserna för att övergå från fossila bränslen och importerad energi till europeisk 
förnybar och närproducerad energi, inklusive gränsöverskridande projekt, är viktig på lång 
sikt så att målen för energifärdplanen för 2050 och Europa 2020-strategin uppfylls. På så 
sätt kan tillgång ges till en säker och hållbar energi till rimliga priser för alla europeiska 
medborgare. Parlamentet beklagar att EU:s beroende av importerade fossila bränslen visar 
hur sårbara de europeiska regionerna är för kriser och konkurrenskraft.

13. Europaparlamentet anser att EU:s regioner behöver en större flexibilitet för att kunna 
anpassa sig till och dra nytta av den förnybara energin i dessa områden. Det är därför 
nödvändigt att i så hög grad som möjligt använda sig av en decentraliserad 
energiproduktion för att arbeta med de olika energikällorna och använda dem där de är 
mest tillgängliga. Detta bör ske i ett decentraliserat perspektiv med inriktning på 
intelligenta nät och på intelligent teknik, och på ett sätt som främjar en förbindelse mellan 
innovation och investering på ett hållbart sätt.

14. Europaparlamentet anser att lokala hållbara energistrategier spelar en viktig roll i den 
regionala och sociala utvecklingen, eftersom de ökar de regionala aktörernas engagemang 
i projekt för förnybar energi. Parlamentet konstaterar att medlemsstaterna och regionerna 
har sina egna starka sidor när det gäller källor för förnybar energi till följd av de 
geografiska skillnaderna. Parlamentet noterar att politiken för förnybar energi inte kan 
vara exakt den samma i samtliga regioner och att en flexibilitet därför är nödvändig. 
Parlamentet anser att varje regions särskilda fördelar ska föras fram och utnyttjas på 
ett effektivt sätt. Parlamentet påminner om att lokala och regionala förutsättningar och 
resurser måste beaktas vid utvecklingen av potentialen hos förnybar energi. Parlamentet 
understryker bioenergins och andra förnybara energikällors stora betydelse för framför allt 
energihushållningen, den ekonomiska tillväxten och livskraften, särskilt i de yttersta 
randområdena, på öar och i avlägsna trakter samt på lands- och glesbygden. Parlamentet 
anser att stödet till förnybar energi inom den gemensamma strategiska ramen bör bidra till 
en regional distribution av energi som producerats och småskaliga projekt för förnybar 
energi. Parlamentet betonar de små och medelstora företagens roll inom den förnybara 
energipolitiken.

15. Europaparlamentet konstaterar att en integrerad strategi på regional nivå kommer att 
behövas för att främja utnyttjandet av förnybar energi. Parlamentet anser att flera olika 
aktörer bör vara delaktiga i upprättandet av infrastrukturen, men att detta inte får leda till 
ökad byråkrati.

16. Europaparlamentet förutsätter att effektiva projekt för förnybar energi inte begränsas av 
unionens inre och yttre gränser. Parlamentet understryker vikten av gränsöverskridande 
energiprojekt och konstaterar att programmen inom det europeiska territoriella samarbetet, 
föranslutningsinstrumentet och europeiska grannskapsinstrumentet borde till fullo 
utnyttjas vid införandet av förnybar energi. Parlamentet anser att det är viktigt med utbyte 
och utnyttjande av bästa praxis inom ramen för dessa program. Parlamentet stöder 
användningen av de regionalpolitiska fonderna och energipolitikfonderna för 
gränsöverskridande projekt för förnybar energi med tredjeländer och förbindelser mellan 
nationella nät inom ramen för det tredje energipaketet. Parlamentet betonar att externa 
gränsregioner i största möjliga utsträckning bör kopplas samman med EU:s nätverk så att 
en hållbar utveckling kan säkerställas på båda sidor om gränsen. Parlamentet noterar dock 
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att de många olika tillvägagångssätten för att främja förnybar energi i medlemsstaterna ger 
upphov till vissa hinder, särskilt i gränsöverskridande regionerna. 

17. Europaparlamentet understryker vikten av att successivt genomföra en europeisk inre 
marknad för förnybara energikällor i alla EU:s regioner där alla energikällor beaktas och 
blir konkurrenskraftiga utifrån en hållbar grund.

18. Europaparlamentet anser att en integrering och utökning av förnybara energikällor på 
ett betydande sätt bidrar till att minska miljökostnaderna för de konventionella 
energikällorna. Detta leder till en minskad användning av fossila bränslen och till sänkta 
utsläpp av växthusgaser. De bör emellertid utvecklas med respekt för bevarandet av 
naturen och den biologiska mångfalden.

19. Europaparlamentet påminner om att konsekvens och uthållighet samt innovation och 
hållbarhet är viktiga inom EU:s klimat- och energipolitik i syfte att uppnå EU:s 2020-mål 
och öka energiförsörjning från förnybara resurser från 2050. Parlamentet påminner om att 
en lagstiftning som begränsar användningen av förnybar energi i värsta fall försvårar 
uppnåendet av målen, något som kan påverka den regionala ekonomin negativt.

20. Europaparlamentet understryker behovet av att öka det samlade stödet på detta område till 
specifika och riktade informationskampanjer där varje regions särdrag beaktas och där 
en resultatredovisning ingår i syfte att visa på de vinster som regionen har uppnått genom 
användningen av förnybar energi.

21. Europaparlamentet påminner om de värdefulla erfarenheterna på lokal nivå när det gäller 
att uppnå energioberoende genom att främja produktionen av förnybar energi. Parlamentet 
rekommenderar att byar och kooperativ för förnybar energi främjas och att utbytet av 
bästa praxis och nätverksarbetet underlättas så att de bäst fungerande alternativen kan 
utnyttjas maximalt.

22. Europaparlamentet konstaterar att de regionala och lokala myndigheterna har 
en avgörande roll i arbetet med att utveckla de viktigaste innovationerna i energisektorn 
för att EU ska kunna uppnå sina mål i fråga om förnybar energi och energieffektivitet och 
att de bör ha en verklig möjlighet att påverka dessa mål. Parlamentet efterlyser 
ett flernivåstyre i syfte att skapa en nära och effektiv förbindelse mellan nationella planer 
för förnybar energi och regionala finansieringsstrategier. Parlamentet påminner om att 
en hög nivå av samhällelig acceptans av och stöd för förnybara energiprojekt endast kan 
uppnås genom öppna förfaranden för fysisk planering, byggnation och tillstånd som 
samtliga aktörer deltar i.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förenkla 
godkännandeförfarandet, införa en stabil och enkel lagstiftningsram, minska mångfalden 
av marknadshinder samt skapa incentiv och förenkla tillgången till finansiering, något 
som kommer att bidra till att skapa anläggningar för förnybar energi. Parlamentet 
uppmanar dessutom kommissionen och medlemsstaterna att garantera samfinansiering av 
sammanhållningspolitikens finansieringsinstrument med medel från 
Europeiska investeringsbanken.
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24. Europaparlamentet anser att det är viktigt att utnyttja den befintliga potentialen när det 
gäller förnybara energikällor i Europas yttersta randområden, på öar och i andra avlägsna 
områden, där beroendet av fossila bränslen förvärras genom avståndet och den 
geografiska isoleringen. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
införa särskilda program på området förnybar energi i linje med Posei-stödordningen för 
att till fullo utnyttja den unika potentialen i dessa områden.
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