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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 slutsatserna från Europeiska rådets möte den 9 mars, 
särskilt beslutet att EU, till dess att en global och övergripande överenskommelse för 
perioden efter 2012 ingås, skall göra ett fast och oberoende åtagande att uppnå en 
minskning på minst 20 procent av utsläppen av växthusgaser fram till 2020, jämfört med 
1990, och de mycket ambitiösa och kvantifierade målen för energieffektivitet, förnybar 
energi och användningen av biobränslen.

2. Europaparlamentet välkomnar vidare att den ”nya energipolitiken för Europa” fullt ut 
respekterar medlemsstaternas val av energimix och deras överhöghet över 
primärenergikällorna, samtidigt som politiken underbyggs av en anda av solidaritet bland 
medlemsstaterna, vilket garanterar ett integrerat tillvägagångssätt när det gäller 
klimatförändringar och utmaningen att främja miljömässig hållbarhet.

3. När det gäller den årliga översynen av energihandlingsplanen insisterar 
Europaparlamentet på att årligen informeras om utvecklingen och resultaten inom 
genomförandet av EU:s energi- och klimatförändringspolitik, före Europeiska rådets 
årliga genomgång.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt lägga fram sitt förslag till 
direktiv om förnybara energikällor och att klargöra regionernas och de lokala 
myndigheternas roller och ansvarsområden i politikens genomförande.

5. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som inte redan har gjort det att snabbt 
fullfölja genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda (2002/91/EG).

6. Europaparlamentet uppmanar vidare regionerna och de lokala myndigheterna att 
systematiskt insistera på att nya konstruktioner och byggnader måste vara kolneutrala och 
att förenkla och snabba på de administrativa förfaranden som krävs för utvecklingen av 
förnybara energikällor.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, regionerna och de lokala myndigheterna 
att se till att tydlig information om tekniska aspekter av elproduktion med solceller 
liksom teknisk och praktisk information om biobränslen görs tillgänglig för allmänheten, 
liksom de ekonomiska incitament som tillgängliggörs av de olika myndigheterna.

8. Europaparlamentet kräver att territoriell sammanhållningsfinansiering görs tillgänglig i 
syfte att främja gränsöverskridande och interregionalt samarbete mellan regionala 
myndigheter, lokala myndigheter och icke-statliga organisationer, för att främja en 
integrerad syn på energipolitiken.

9. Europaparlamentet uppmanar regionala myndigheter, lokala myndigheter och 
icke-statliga organisationer att utnyttja finansiering inom ramen för det sjunde 
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ramprogrammet för att främja förnybar energiteknik och användningen av biobränslen.

10. Europaparlamentet anser att de utmaningar som klimatförändringarna erbjuder bör 
betraktas som ett tillfälle att satsa på ny teknik i syfte att främja miljöhållbarhet och 
förbättra företagens konkurrenskraft och även som ett tillfälle att fullborda den inre 
marknaden för gas och el, med en mer sammankopplad och trygg försörjning som följd.
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