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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 investeringarna i och användningen av förnybar energi 
främjar den ekonomiska utvecklingen, nya innovationer och en hållbar tillväxt samt 
skapar sysselsättning i unionens regioner.

2. Europaparlamentet anser att EU:s regionalpolitik spelar en viktig roll när det gäller att 
främja produktionen av förnybar energi i hela Europa. Parlamentet anser att det är positivt 
att sammanhållnings- och regionalpolitikens insatser för att främja användningen av 
förnybar energi har ökat från en valperiod till en annan. Parlamentet fäster särskild vikt 
vid kommissionens riktlinjer om att finansieringsdelen ska öka ytterligare under nästa 
valperiod.

3. Europaparlamentet betonar att investeringar via GSR-fonderna i betydande utsträckning 
kan bidra till att bemästra de utmaningar som den förnybara energin står inför. 
Parlamentet påminner också om hur viktiga de 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 
förnybar energi och möta särskilda regionala utmaningar.

4. Europaparlamentet påminner om att en ökning av produktionen av förnybar energi ställer 
krav på den nuvarande energiinfrastrukturens funktion. Parlamentet understryker både den 
offentliga och den privata finansieringens betydelse för investeringar i energiinfrastruktur. 
Parlamentet anser att exempelvis Elena-instrumentet bör ge bättre stöd till stora 
investeringsprojekt inom förnybar energi och med hjälp av Intelligent energi –
Europaprogrammet kan man skapa förutsättningar för att ta i bruk förnybar energi.

5. Europaparlamentet påminner om vikten av energioberoende samt den betydelsefulla roll 
som europeiska förnybara och långsamt förnybara energikällor spelar för den regionala 
ekonomin. Parlamentet påminner också om att insatserna för att ersätta fossila bränslen 
och importerad energi med europeisk förnybar och närproducerad energi är viktiga på 
lång sikt så att målen för energifärdplanen för 2050 och Europa 2020-strategin uppfylls.

6. 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 kan man inte tillämpa fullständigt samma politik för förnybar 
energi på alla områden. Parlamentet understryker bioenergins betydelse för framför allt 
energiförsörjningen, den ekonomiska tillväxten och livskraften på lands- och glesbygden.

7. 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, 
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föranslutningsinstrumentet och europeiska grannskapsinstrumentet till fullo borde 
utnyttjas vid införandet av förnybar energi. Parlamentet anser att det också är viktigt med 
utbyte och utnyttjande av bästa praxis inom ramen för dessa program.

8. Europaparlamentet påminner om att konsekvens och uthållighet är viktiga inom 
EU:s klimat- och energipolitik. Parlamentet konstaterar att alla mål och produktionskrav 
inte nödvändigtvis överensstämmer till fullo med varandra. 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.


