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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 välkomnar kommissionens energifärdplan för 2050, och dess mål att 
garantera jämlik och universell tillgång till energi för alla europeiska medborgare.

2. Europaparlamentet betonar vikten av att finna balans mellan tillämpning av klimatmålen 
och behovet av hållbar och konkurrenskraftig tillväxt och trygg energiförsörjning i 
regionerna. Parlamentet beklagar djupt att färdplanen i detta avseende enbart bygger på 
scenarier som omfattar hela EU och inte presenterar några uppgifter om hur politiska val 
påverkar enskilda medlemsstater och deras regioner. 

3. Europaparlamentet betonar att man i alla framtida energiåtgärder måste se till att bördorna 
delas lika mellan europeiska regioner.

4. Europaparlamentet anser att man särskilt måste uppmärksamma de regioner där kolkraft är 
den dominerande energikällan och/eller där kolproduktion och kolkraftselektricitet är av 
avgörande betydelse för den lokala sysselsättningen. Parlamentet anser också att EU 
måste ge stöd till ytterligare sociala åtgärder om folket i dessa regioner ska kunna 
acceptera energifärdplanen för 2050.

5. Europaparlamentet anser att förslagen i energifärdplanen måste åtföljas av tillräckligt 
ekonomiskt stöd för specifika program, och att sammanhållningspolitiken inte bör ses som 
en ersättning av sådant ekonomiskt stöd. Parlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken kan bidra med stöd till vissa åtgärdsområden, t.ex. 
energieffektivitet, som en extra källa för ekonomiskt stöd, men bara då de berörda 
programmen främjar sammanhållningspolitiska mål.

6. Europaparlamentet betonar att de flesta av scenarierna i energifärdplanen inte kommer att 
kunna genomföras utan en utveckling av lokala och regionala smarta distributionsnät för 
el och gas. Parlamentet anser att EU, utöver gränsöverskridande projekt, bör anta åtgärder 
för att främja uppbyggnad och renovering av lokala nät, och särskilt tillgång för utsatta 
konsumenter.

7. Europaparlamentet konstaterar att alla energiprognoser, inklusive energifärdplanen, 
bygger på osäkra antaganden beträffande den tekniska och ekonomiska utvecklingen. 
Parlamentet understryker därför att alla politiska val och program, också de som är 
kopplade till sammanhållningspolitiken, ständigt måste ses över och anpassas samt bygga 
på så försiktiga antaganden som möjligt.

8. Europaparlamentet anser – med tanke på att alla scenarier i energifärdplanen visar att 
energipriserna kommer att öka de kommande åren – att medlemsstaterna bör enas om 
åtgärder för att se till att prisökningarna är proportionerliga mot de olika inkomstnivåerna 
i de europeiska hushållen, och förhindra att den europeiska energifattigdomen ökar.

9. Europaparlamentet konstaterar att olika geografiska förutsättningar gör det omöjligt att 
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tillämpa en och samma energipolitiska lösning i alla regioner. Parlamentet anser att varje 
enskild europeisk region bör få följa en egen plan som är anpassad efter den regionens 
situation och ekonomi, och därigenom utveckla just de energikällor som effektivast kan 
uppfylla målen i energifärdplanen för 2050. Parlamentet uppmanar därför kommissionen 
att anta strategin för regional energispecialisering, och anser att EU, på grundval av en 
sådan specialisering, bör gå i riktning mot att mäta europeiska energimål över hela EU 
istället för nationella mål.


