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FÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 

forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet inser att Europeiska unionen är en av världens ledande aktörer och 

största offentliga finansiärer när det gäller ren energi. Forsknings- och 

innovationsverksamhet, som på detta område omfattar finansiella medel på över 

10 miljarder euro, är av central betydelse för att främja Europas globala konkurrenskraft 

och ledarskap inom avancerad energiteknik och energieffektiva lösningar. 

2. Europaparlamentet anser att medborgarna – i egenskap av konsumenter, producenter 

och leverantörer – utgör den viktigaste kanalen för samhällets användning av 

koldioxidsnåla innovativa lösningar, vilka har stor inverkan på hur mycket grön energi 

som används. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att 

satsa mer på att underlätta och förbättra medborgarnas tillgång till sådana lösningar, 

bl.a. på nationell nivå och särskilt på gemenskapsnivå. Parlamentet stöder i detta 

avseende kommissionens avsikt att fasa ut fossila bränslen i EU:s byggnadsbestånd 

senast 2050, eftersom detta ensamt står för över 40 procent av unionens slutliga 

energiefterfrågan. Parlamentet uttrycker oro över de verktyg och det ekonomiska stöd 

som finns att tillgå för att klara den stora utmaning som beskrivs i kommissionens 

meddelande. 

3. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen på nytt har bekräftat sin ambition att 

påskynda övergången till ett konkurrenskraftigt koldioxidsnålt samhälle genom att lägga 

fram en övergripande strategi för att stimulera privata investeringar, skräddarsydda 

finansieringsinstrument och finansiering till forskning och innovation. Parlamentet 

välkomnar i detta avseende kommissionens beslut att investera mer än två miljarder 

euro av de samlade medlen inom Horisont-arbetsprogrammet för 2018–2020 i forskning 

och innovation på området ren energi och i elektromobilitet, minskning av 

koldioxidutsläppen från byggnadsbeståndet och integrering av förnybara energikällor. 

4. Europaparlamentet påpekar att forskning och innovationer bidrar till att förbättra 

levnads- och arbetsförhållanden i Europa genom att främja konkurrens, stimulera 

tillväxt och skapa nya arbetstillfällen. Parlamentet konstaterar att insatser som syftar till 

att påskynda innovationer på området ren energi starkt bör uppmuntras genom att 

främja offentliga och privata investeringar och EU:s industriella konkurrenskraft och 

minska de sociala konsekvenserna av övergången till ren energi. 

5. Europaparlamentet framhåller den nyckelroll som politiska strategier för klimat och 

ren energi spelar som drivkrafter för innovation i den reala ekonomin. Parlamentet 

påminner om att bindande standarder och mål har gjort EU ledande inom 

miljöinnovation och är oroat över att EU redan nu håller på att förlora sin ledande 

marknadsställning inom ny teknik och konceptuella innovationer om inte de nuvarande 

klimatpolitiska målen och målen för ren energi höjs. 

6. Europaparlamentet inser att ökad finansiering till forskningsprojekt kommer att leda till 

kostnadsminskningar och en konkurrenskraftigare europeisk industri för energilagring. 

Medlemsstaterna uppmuntras att slå samman sina resurser som är avsedda för att 

genomföra storskaliga projekt för koldioxidsnål innovation, i syfte att förbättra 
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samarbetet mellan de viktigaste aktörerna inom europeisk forskning. Parlamentet anser 

att detta kommer att påskynda samordningen av dessa aktörer och göra dem mer 

konkurrenskraftiga. 

7. Europaparlamentet framhåller möjligheterna med avskiljning och lagring av koldioxid 

som en innovativ lösning för att effektivt minska utsläppen från användningen av fossil 

energi inom industrin. 

 8. Europaparlamentet påminner om att lagstiftningens kvalitet och den offentliga sektorns 

integritet är två aspekter av offentlig styrning som är oerhört viktiga för investeringar i 

innovation och infrastruktur på området ren energi. Parlamentet stöder ett stärkt 

genomförande av olika finansieringsinstrument för spridning av innovativa lösningar för 

ren energi, både av offentliga och privata organisationer. Parlamentet noterar bristerna i 

den privata finansieringen av innovativ teknik och uppmuntrar till en bättre användning 

av offentliga medel för att öka de inkommande privata investeringarna. 

9. Europaparlamentet betonar vikten av EU-agendan för städer och välkomnar den 

politiska förändring som ger kommunala och regionala myndigheter en möjlighet att 

göra gröna investeringar som underlättar samarbetet på detta område. Parlamentet 

understryker att borgmästaravtalet för klimat och energi fyller en viktig funktion 

eftersom lokala och regionala myndigheter måste vara delaktiga i övergången till en 

koldioxidsnål ekonomi. 

10. Europaparlamentet konstaterar att haven utgör en enorm förnybar energikälla, 

i synnerhet utmed Atlanthavskusten, och att de också kan utvecklas till viktiga rena 

energikällor. Parlamentet påpekar att förnybara energikällor från havet, vilka omfattar 

både vind- och vågenergi, kan ge EU goda möjligheter att skapa ekonomisk tillväxt och 

sysselsättning, säkerställa en trygg energiförsörjning och öka konkurrenskraften med 

hjälp av tekniska innovationer. 

11. Europaparlamentet understryker att de offentliga vatten- och avloppstjänsterna är 

mycket energikrävande och även bidrar till utsläpp av växthusgaser då obehandlat 

avloppsvatten släpps ut. Parlamentet anser att det är nödvändigt att främja konsekventa 

politiska insatser inom den cirkulära ekonomin, särskilt med tanke på den avgörande 

betydelsen av förhållandet mellan energi och vatten, genom att använda vatten på ett 

effektivare sätt, minska energiförbrukningen och uppmuntra tillhandahållande av 

material med marknadsvärde, införande av nya automatiserade system och effektiva och 

tillgängliga datasystem samt innovation och ny teknik. 

12. Europaparlamentet framhåller vikten av att en övergång till ett koldioxidsnålt europeiskt 

samhälle i framtiden ska gynna allas intressen och främst fokusera på behoven hos 

konsumenterna, de små och medelstora företagen och den offentliga sektorn. 

Parlamentet uppmuntrar offentlig upphandling av innovativa lösningar med låga 

koldioxidutsläpp. 

13. Europaparlamentet rekommenderar ökade investeringar i forskning och innovation, 

i teknisk och hälsorelaterad utbildning av elever och studenter och i samarbete inom 

ramen för kunskapstriangeln (utbildning, vetenskap och företagande), bl.a. om 

förnybara energikällor och energieffektivitet och deras inverkan på miljön och på 

folkhälsan. 
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14. Europaparlamentet anser att EU:s vatten- och energipolitik bör kopplas samman och att 

man bör uppmuntra samarbete och närmare integrering med andra industrisektorer, 

främja innovativa finansieringsmodeller, öka användningen av förnybar energi som 

ersättning för fossila bränslen i vattnets urbana kretslopp, utan att det går ut över 

processernas pålitlighet och effektivitet. 

15. Europaparlamentet betonar att bördan av miljöförstörelse, luftföroreningar och hälso- 

och sjukvårdskostnader som följer av utvinning och förbränning av fossila bränslen 

måste bäras av samtliga intressenter. Parlamentet anser att subventioner för fossila 

bränslen utgör ett stort hinder för innovation på området ren energi, och kräver att 

sådana resurser omfördelas till finansiering av innovation på området ren energi och 

användning av sådan energi. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna 

att gemensamt ta fram en färdplan för utfasning av subventioner för fossila bränslen 

senast 2020. Dessa subventioner ska ersättas av proportionerliga subventioner för 

inhemska och samhällsbaserade projekt för ren energi, med strikta tidsfrister samt 

landspecifika och mätbara resultat. 

16. Europaparlamentet noterar att kommissionen den 30 november 2016 offentliggjorde sitt 

lagstiftningspaket ”Ren energi”, som inför en rättslig ram för förnybara energikällor och 

den inre marknaden för energi, i syfte att säkerställa en trygg energiförsörjning och 

energieffektivitet i Europeiska unionen för perioden efter 2020. Parlamentet beklagar 

dock att subventionerna till fossila bränslen och kärnkraftsindustrin bibehålls i paketet 

och att det inte införs regler för internaliseringen av de externa kostnaderna för dessa 

åtgärder. 

17. Europaparlamentet framhåller betydelsen av energibesparingar och energieffektivitet 

i samband med innovation på området ren energi. Parlamentet betonar att 

energieffektivitet måste övervägas både vid produktion av bränslen/energi och vid 

användning. 

18. Europaparlamentet påminner om parternas åtaganden i Parisavtalet att bevara och 

förbättra skogssänkorna och konstaterar att bioenergi har begränsad potential eftersom 

bioenergianvändning kan få negativa effekter på klimat, ekosystemtjänster och miljö. 

19. Europaparlamentet erkänner vikten av det nya europeiska samförstånd om utveckling 

som undertecknades i juni 2017. I detta samförstånd ingår en gemensam vision och 

handlingsplan för EU och dess medlemsstater när det gäller utvecklingssamarbete. 

Parlamentet konstaterar att de 17 globala målen för hållbar utveckling, och de därmed 

sammanhängande målen, som ska vara uppfyllda senast 2030, för första gången 

kommer att tillämpas i samtliga länder, vilket är en följd av EU:s åtagande att inta en 

ledarroll när det gäller att genomföra målen. Parlamentet konstaterar att samförståndet 

samordnar EU:s utvecklingspolitik med Agenda 2030 för hållbar utveckling och belyser 

viktiga åtgärder inom ramen för hållbar energi och klimatförändringar. 

20. Europaparlamentet erkänner den betydelse som gödselbearbetning, biologisk rötning 

och återvinning av näringsämnen har för jordbrukets ekonomi och energiövergången 

i EU och medlemsstaterna, bland annat genom framställning av grön gas, elström och 

värme samt den energibesparing, förbättring av luft- och markkvalitet och minskning av 

utsläpp som följer av detta. 
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21. Europaparlamentet påpekar att energifattigdomen berör cirka 54 miljoner 

EU-medborgare (10,8 procent av EU:s befolkning) som 2012 inte hade möjlighet att 

värma upp sina bostäder tillräckligt. Parlamentet uppmanar kommissionen att driva en 

kraftfull politik för energieffektivitet i byggnader, som står för den största andelen 

(40 procent) av energiförbrukningen i EU. Parlamentet anser att renoveringsarbeten bör 

stödjas med målet att på lång sikt nå en utfasning av fossila bränslen i 

byggnadsbeståndet i EU, vars energieffektivitet för närvarande lämnar en hel del övrigt 

att önska. 
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