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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar den starka kopplingen mellan den nya 
sammanhållningspolitiken för 2007–2013 och Lissabonagendan. Parlamentet gläder sig 
över att mer än 65 procent av de 347 miljarder euro som reserverats för 
sammanhållningspolitiken har öronmärkts för utgifter relaterade till Lissabonagendan, 
såsom innovation, forskning och humankapital.

2. Europaparlamentet gläder sig över att medlemsstaterna har prioriterat investeringar i 
forskning och utveckling samt innovation, för ett totalbelopp på 86 miljarder euro. 
Parlamentet betonar vikten av den regionala dimensionen på området för innovation. Det 
är glädjande att mer än hälften av det berörda beloppet kommer att användas för att 
förbättra företagens innovationskapacitet.

3. Europaparlamentet är oroat över de relativt begränsade belopp som reserverats för 
åtgärder för att tackla klimatförändringarna och förbättra energieffektiviteten och de 
förnybara energikällorna. Mycket större investeringar krävs på detta område. Parlamentet 
anser i ljuset av halvtidsöversynen av genomförandet av strukturfonderna att det krävs 
mer kraftfulla EU-riktlinjer och att mer medel måste anslås för dessa ändamål och 
i synnerhet att minst 5 procent av finansieringen via strukturfonderna måste användas till 
att förbättra energieffektiviteten i befintliga bostäder. Kommissionen uppmanas i detta 
avseende att följa upp slutsatserna från rådets (konkurrenskraft) möte den 9 och 
10 oktober 2008 om energieffektivitet. Parlamentet understryker den nyckelroll och 
utvecklingspotential som förnybar energi utgör för EU:s regioner, både när det gäller att 
skapa sysselsättning och främja en hållbar lokal utveckling. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att beakta alla möjligheter till finansiering av byggandet av upp till 
12 demonstrationsanläggningar för uppsamling och lagring av koldioxid senast 2015 och 
att lägga fram sitt förslag i god tid.

4. Europaparlamentet anser att de anslag som öronmärkts för de transeuropeiska energinäten 
är otillräckliga, eftersom näten är vitala för fullbordandet av den inre marknaden för 
energi.

5. Europaparlamentet anser att industripolitiken måste stödjas genom strukturfonderna för att 
öka medlemsstaternas och EU:s konkurrenskraft. Parlamentet stöder därför 
prioriteringarna inom sammanhållningspolitiken, det vill säga att frigöra företagens 
potential, särskilt när det gäller de små och medelstora företagen.

6. Europaparlamentet understryker att man måste beakta de nya medlemsstaternas specifika 
behov av att investera i utveckling av grundläggande infrastruktur som en förutsättning för 
att kunna uppfylla Lissabonmålen.

7. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att utveckla konkurrenskraftiga centrum 
inom ramen för strukturfonderna, eftersom de utgör en avsevärd potential för att skapa 
välbetalda jobb och generera tillväxt, men också för att minska trycket på de större 
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stadsområdena. Parlamentet gläder sig i detta sammanhang över att Urbanprogrammet 
fortsätter, och anser att vitaliseringen av stadsområden och renoveringen av gammal 
infrastruktur i stadsområdena är nödvändig.

8. Europaparlamentet betonar vikten av att med alla medel, såsom utbyten av bästa metoder, 
informationskampanjer, gemensamma åtgärder, utbyten av ny teknik och utveckling av 
partnerskap, konsolidera samarbetskapaciteten och förmågan att effektivt utnyttja 
tillgängliga anslag, eftersom detta kommer att bidra till ett effektivt genomförande av de 
pågående samarbetsprogrammen och framför allt till en ökning av utnyttjandeförmågan i 
de nya medlemsstaterna.

9. Europaparlamentet betonar vikten av att utarbeta och tillämpa särskilda program i regioner 
där den dominerande industrin är på tillbakagång i syfte att stödja den ekonomiska 
återuppbyggnad som i hög grad skulle kunna öka tjänstesektorns betydelse i ekonomin.

10. Europaparlamentet understryker behovet av att sammanhållningspolitiken även riktas mot 
landsbygdsområden, eftersom regional sammanhållning endast kan uppnås genom att det 
skapas balans mellan städer och landsbygdsområden.

11. Europaparlamentet anser att de demografiska frågorna utgör en viktig utmaning för 
medlemsstaterna på grund av den minskande och åldrande befolkningen i de flesta av 
dem. Parlamentet betonar att denna aspekt inte i tillräcklig utsträckning tas upp 
i kommissionens meddelande KOM(2008)0301.

12. Europaparlamentet anser att insyn i tilldelningen av medel och administrativ förenklig så 
att de potentiella stödmottagarna får tillgång till information är en förutsättning för att 
uppnå det övergripande målet för sammanhållningspolitiken.
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