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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 uppmanar medlemsstaterna och de regionala och lokala 
myndigheterna att diversifiera och decentralisera energiproduktionen.

2. Europaparlamentet understryker svårigheten i att skilja ekonomisk tillväxt och 
energiförbrukning åt, särskilt i regioner som omfattas av konvergensmålet. Parlamentet 
uppmanar följaktligen kommissionen och medlemsstaterna att undersöka hur ett sådant 
åtskiljande kan främjas och hur man i detta syfte skulle kunna uppmuntra utbytet av bästa 
metoder.

3. Europaparlamentet välkomnar Europeiska rådets slutsatser av den 9 mars, särskilt beslutet 
att fastställa som mål att 20 procent av den totala energiförbrukningen i 
Europeiska unionen skall bestå av förnybar energi. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att samarbeta nära med de lokala och regionala myndigheterna för att 
utarbeta och genomföra nationella planer för att nå detta ambitiösa mål.

4. Europaparlamentet framhåller på nytt att unionens randområden och yttersta randområden 
har en stor potential i fråga om förnybara energikällor genom sina särskilda geografiska 
förutsättningar och klimatförutsättningar. Parlamentet vill att man drar nytta av denna 
situation som har en exceptionell potential.

5. Europaparlamentet konstaterar att det finns en stor potential för energi som framställts 
från biomassa, vilket dessutom kan bidra till att skapa många arbetstillfällen i 
landsbygdsområden.

6. Europaparlamentet anser att Europeiska unionen har en framstående ställning i världen när 
det gäller ren, effektiv och sparsam energiteknik i fråga om kol, vilket kan utgöra en 
nyckelfaktor för den regionala utvecklingen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och 
de regionala och lokala myndigheterna att främja investeringar i denna teknik.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna, regionerna och andra 
berörda intressenter att effektivt utnyttja sammanhållningspolitikens möjligheter och att 
investera i ny energiteknik, genom att använda såväl förnybar energi som hållbara fossila 
bränslen (som är centrala för ”nollutsläpp”).

8. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att investera i hållbar energiteknik för 
att nå målen i Lissabonagendan, och stöder användningen av strukturfonderna för att 
finansiera denna typ av projekt.

9. Europaparlamentet beklagar att det inte finns någon mer fördjupad och detaljerad 
information på regional nivå om energiförbrukning, energipriser och energiproduktion. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samarbeta på EU-nivå för 
att utarbeta en studie med sådan information.
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10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera de territoriella konsekvenserna 
av sina förslag på energipolitikens område och att ställa resultatet till medlemsstaternas 
förfogande.

11. Europaparlamentet upprepar att koltillgångarna i världen är mycket utspridda och att vissa 
tillgångar återfinns i Europeiska unionen, vilket garanterar kolförsörjningen. Parlamentet 
välkomnar följaktligen kommissionens förslag att investera i projekt för att finna 
integrerade lösningar för ren kolteknik där man använder avskiljning och lagring av 
koldioxid för att göra denna teknik för att framställa elektricitet från hållbart kol 
kommersiellt lönsam.

12. Europaparlamentet konstaterar att en tredjedel av anläggningarna i Europeiska unionen 
som drivs med kol torde nå slutet av sin tekniska livslängd innan tekniken för ”hållbar 
användning av kol” kommer att ha blivit kommersiellt lönsam. Parlamentet kräver att nya 
kraftverk som drivs med fossila bränslen skall kunna få nationellt stöd och 
gemenskapsstöd (strukturfonderna).

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avsätta lika stora finansiella medel för 
FoU som för demonstrationsprojekt som syftar till utveckling av tekniker för rent kol.
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