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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rollen för EU:s sammanhållningspolitik och dess aktörer i genomförandet av den 
nya europeiska energipolitiken
(2012/2099(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 november 2010 Energi 2020 –
En strategi för hållbar och trygg energiförsörjning på en konkurrensutsatt marknad
(COM(2010)0639),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 december 2011 Energifärdplan 
för 2050 (COM(2011)0885),

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
energieffektivitet och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG 
(COM(2011)0370),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. De gemensamma målen för den europeiska energipolitiken är försörjningstrygghet, 
hållbarhet och konkurrenskraft.

B. De gemensamma målen för EU:s sammanhållningspolitik är ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning mellan Europas regioner genom investeringar i tillväxt och 
sysselsättning.

C. Sammanhållningspolitiska investeringar på energiområdet skulle kunna bidra till 
förverkligandet av både energi- och sammanhållningspolitiken om man främjar tillväxten 
i underutvecklade regioner och skapar lokala arbetstillfällen samt ser till att 
energiförsörjningen tryggas i hela EU.

Allmän strategi

1. Med hänsyn till att krisens negativa följder medför ökade lokala och regionala skillnader 
framhäver Europaparlamentet att det behövs ett starkt stöd från EU för sammanhållning. 
Parlamentet anser att europeiska energiprojekt skulle kunna bidra till regional utveckling 
genom investeringar i decentraliserade energikällor, energieffektivitet och andra åtgärder 
som främjar tillväxt och sysselsättning.

2. Europaparlamentet betonar dock att de sammanhållningspolitiska programmen inte ska 
betraktas som en ersättning för lämpliga anslag till förslag för den europeiska
energipolitiken. Parlamentet understryker att sammanhållningspolitiken kan stödja 
åtgärder, exempelvis energieffektivitetsåtgärder, som en extra finansieringskälla, men 
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endast om dessa program främjar sammanhållningspolitikens mål.

3. Europaparlamentet anser att Europas regioner bör kunna koncentrera sig på de 
energikällor som lämpar sig bäst för de lokala förhållandena och att EU bör börja mäta 
europeiska energimål över hela EU. 

4. Med tanke på EU:s klimatmål betonar Europaparlamentet att utvecklingen i 
energiprissättningen kan medföra att medborgare i de mindre utvecklade regioner i EU 
kan bli särskilt missgynnade. Parlamentet begär därför att detta ska beaktas vid 
planeringen av sammanhållningspolitiken.

Kapacitetsuppbyggnad

5. Europaparlamentet betonar att alla framtida energimål bör baseras på en rättvis fördelning 
av bördorna mellan de europeiska regionerna och bör ge dessa en möjlighet till framtida 
utveckling. Parlamentet anser därför att man i alla fleråriga anslag måste beakta inte 
enbart de allmänna målen för hela Europa, utan även den institutionella kapaciteten i alla 
EU:s regioner.

6. När det gäller storskaliga energiprojekt påpekar Europaparlamentet att det kan finnas 
kapacitetsbrister i olika regionala och lokala myndigheter, som kan medföra stora 
svårigheter vid genomförandet. Parlamentet anser därför att det inte endast är Jessica, 
Elena och IEE-MLEI som bör stärkas, utan att alla anslag på energiområdet inom ramen 
för sammanhållningspolitiken bör ses över senast 2018 med utgångspunkt från deras 
utnyttjandegrad.

7. Europaparlamentet stöder visserligen användningen av nya finansieringsinstrument för 
energiprojekt men betonar att detta bör ske utöver direkta bidrag till och samfinansiering 
av energiprojekt och inte ersätta dessa. Parlamentet uppmärksammar medlemsstaterna och 
kommissionen på att enskilda personer, små och medelstora städer och 
landsbygdssamhällen bör kunna komma i fråga för direktstöd för energieffektivitets- och 
byggnadsrenoveringsprojekt, eftersom de troligtvis inte klarar av att administrera 
användningen av andra finansieringsinstrument fullt ut.

Partnerskapsavtal

8. För att projekt ska genomföras korrekt anser Europaparlamentet att regionala och lokala 
myndigheter bör rådfrågas om partnerskapsavtal så att de får en verklig möjlighet att 
påverka deras mål, utgifternas innehåll och deras genomförande.

9. Europaparlamentet påpekar att finansieringssystemen för sammanhållningspolitiken bör 
säkerställa att det tas full hänsyn till regionernas ekonomiska, sociala och territoriella 
särdrag. 

10. Europaparlamentet anser att den gemensamma strategiska ramen visserligen ger en 
möjlighet till allmän öronmärkning, avgränsning och andra tematiska mål, men att dessa 
åtgärder bör tillämpas på ett flexibelt sätt inom partnerskapsavtal för att medlemsstaterna 
ska kunna välja de sätt som passar de enskilda staterna bäst för att uppfylla 2020-målen.
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11. Europaparlamentet framhäver behovet att tillämpa så breda villkor och definitioner som 
möjligt i de energiprojekt som föreslås för finansiering genom sammanhållningspolitiken.

Genomförande och politiska förslag

12. Europaparlamentet noterar att medlemsstaterna visserligen ändrar sin energimix i enlighet 
med EU:s klimatmål, men att många regioner är beroende av fossila bränslen. Parlamentet 
anser därför att inte endast energikällor med låga koldioxidutsläpp utan att alla 
utsläppssnåla energikällor, exempelvis skiffergas, bör godkännas, även sådana som avser 
en övergångsperiod.

13. Europaparlamentet stöder användningen av medel från sammanhållnings- och
energipolitiken för gränsöverskridande projekt med partnerländer utanför EU. Parlamentet 
betonar att gränsregioner bör införlivas i EU-systemet så att en hållbar utveckling kan 
säkerställas på båda sidor om gränsen. Parlamentet understryker att bestämmelserna för 
EU:s energimarknad bör tillämpas på sådan finansiering.

14. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiska medel bör tillhandahållas för 
information av små och medelstora företag och enskilda personer om de nationella system 
som finns för förnybar energi. Parlamentet påpekar att detta är nödvändigt framför allt i de 
medlemsstater där ett system med ursprungsintyg har antagits.

15. Europaparlamentet stöder översynen av EU:s direktiv om mervärdesskatt (2006/112/EG) 
så att det kan bli möjligt att minska den mervärdesskattesats som tillämpas på regionala 
och lokala projekt för att öka energieffektiviteten och på köp av produkter i den högsta 
energieffektivitetsklassen enligt direktiv 2010/30/EU.

16. Europaparlamentet anser att det troligen får oproportionella följder för mindre utvecklade 
regioner och fördröjer deras övergång till att bli utsläppssnåla regioner om man undantar 
sådana projekt som skulle kunna omfattas av direktiv 2003/87/EG från Eruf och 
Sammanhållningsfonden. Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare klargöra 
och definiera vilka energisektorer som inte skulle komma i fråga för 
sammanhållningspolitiska medel och att inte tillämpa detta undantag på projekt i 
konvergensregioner.

Energieffektivitet, förnybara energikällor och infrastruktur 

17. Europaparlamentet håller med om att energieffektivitet är viktigt för EU:s energimål och 
bör främjas framför allt inom den tematiska koncentrationsstrukturen. Parlamentet anser 
att EU:s åtgärder bör främja energieffektivitet i både energiförbrukningen och 
energiproduktionen.

18. Europaparlamentet betonar att det för all energipolitik i EU krävs en utveckling av lokala 
och regionala smarta distributions- och transmissionsnät för el och gas samt 
lagringsanläggningar för gas. Parlamentet anser att den tematiska koncentrationen för 
energi bör främja uppbyggnad och renovering av nät.

19. Europaparlamentet noterar behovet av energieffektivitet och utveckling av förnybara 
energikällor i landsbygdsområden. Parlamentet understryker att möjligheterna att spara 
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energi i hushåll på landsbygden har förbättrats, vilket kan kräva innovativa 
finansieringssystem. Parlamentet stöder åtgärder som syftar till att underlätta tillgången 
till ny teknik i landsbygdsområden.

20. Europaparlamentet konstaterar att det finns en obalans i användningen av hållbara 
energikällor mellan olika medlemsstater, och anser att sådana åtgärder som främjar 
resurseffektivitet och återvinning av material bör stärkas.

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


