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FORSLAG 

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger, at COP21 har fremhævet den centrale rolle, som byer og regioner spiller i 

energiomstillingen, og deres bidrag til kampen mod klimaændringer; fremhæver den 

afgørende rolle, som samhørighedspolitikken spiller for at nå målene i direktivet om 

vedvarende energi og opfylde energiunionens målsætninger; 

2. mener, at de særlige forhold ved vedvarende energi og mulighederne for at anvende dem 

på en række niveauer og inden for mange virksomhedssektorer og systemer, fra de 

mindste til de største, gør de europæiske regioner, byer, byområder, forstadsområder og 

landdistrikter til de centrale centre for omstillingen til rene samfund med lav udledning af 

CO2 og andre forurenende stoffer; mener, at vedvarende energikilder på regionalt niveau 

bør udnyttes mere effektivt; understreger, at en øget anvendelse af vedvarende 

energikilder vil gøre dem billigere og skabe flere jobs i den grønne sektor; 

3. minder om, at afhængighed af visse ikke-vedvarende energikilder, ud over indvirkningen 

på klimaet, har klare geopolitiske og sikkerhedsmæssige konsekvenser; 

4. mener, at EFRU og Samhørighedsfonden kan bidrage til at nå de mål, der er opstillet i 

direktiv 2009/28/EF og i klima- og energirammen for 2030, samt til at finansiere 

forskning og innovation i forbindelse med produktion af vedvarende energi, samtidig med 

at jobskabelsen og den økonomiske vækst støttes; understreger betydningen af tematisk 

koncentration inden for samhøringspolitikken, fordi det vil bidrage til at kanalisere 

investeringerne over i lavemissionsøkonomien, herunder de vedvarende energier, især i 

betragtning af den store betydning af det tematiske mål "støtte til overgangen til en 

økonomi med lavere CO2-emissioner i alle sektorer"; opfordrer medlemsstaterne til at 

forstærke deres bestræbelser og gøre bedst mulig brug af de finansieringsmuligheder, der 

findes til dette formål, samtidig med at det understreger mulighederne for udvikling af det 

lokale erhvervsliv og den lokale jobskabelse; minder om EFRU's og Samhøringsfondens 

fælles bestemmelser om støtteberettigelse for projekter vedrørende energieffektivitet og 

anvendelse af vedvarende energikilder i private husholdninger, offentlige bygninger og 

virksomheder, og mener, at en regional integration af markedet for vedvarende energi, 

som vil kunne opnås ved hjælp af en sådan finansiering, i den forbindelse ville udgøre et 

vigtigt bidrag til samhørighedspolitikken;  

5. påpeger betydningen af nøje og detaljeret at overvåge anvendelsen af EU-finansiering til 

en forøgelse af de vedvarende energikilders andel af energimikset, med det formål at 

skabe en database, der skal anvendes ved vurderingen af fremtidige strategier, samt 

betydningen af at holde styr på finansieringen og vurdere dens effektivitet; 

6. påpeger Samhørighedsfondens støtte til fjernvarme og glæder sig over, at der i stigende 

grad anvendes vedvarende energikilder i denne sektor som alternativ til fossile 

brændstoffer; 

7. finder det skuffende, at støtten til vedvarende energikilder, som udgjorde 1,1 % af 

samhørighedspolitikkens midler i perioden 2007-2013, kun er steget til 1,4%  af ESI-
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fondene for perioden 2014-2020; notere sig derfor, at samhørighedspolitikkens midler har 

potentiale til at gøre mere for at bidrage til opfyldelse af målene i direktiv 2009/28/EF; 

8. noterer sig, at anvendelsen af EFRU til udvikling af vedvarende energikilder fortsat er 

forholdsvis beskeden i visse medlemsstater, der stadig er langt fra at opfylde de i 

direktivet fastsatte målsætninger; opfordrer de nationale, regionale og lokale 

myndigheder, navnlig i de pågældende medlemsstater, til at gøre fuldt brug af de 

muligheder, som ESI-fondene giver, og understreger i denne forbindelse betydningen af at 

anvende planlægning efter bottom-up-princippet til foranstaltninger vedrørende 

bæredygtig energi og udveksling af bedste praksis;  noterer sig, at der skal tages hensyn til 

de forskellige behov, ressourcer og udviklingsniveauer i EU's medlemsstater og regioner; 

9. Tilskynder medlemsstaterne til at udvide deres samarbejde med henblik på at nå deres 

mål, navnlig ved at gøre brug af de samarbejdsmekanismer, der er oprettet i henhold til 

direktivet om vedvarende energi; 

10. fastholder, at regionerne i den yderste periferi samt regioner med begrænset eller ikke-

eksisterende infrastruktursammenkobling til energisystemer ("energi-øer") kan gøre 

uafhængighed på energiområdet til deres målsætning, og understreger, at målet om 

energiforsyningssikkerhed kan nås ved hjælp af finansiering fra både ESI og EFSI, således 

at de pågældende regioners energipotentiale kan udnyttes fuldt ud under hensyntagen til 

de lokale ressourcer; 

11. mener også, at der i alle EU-regioner bør træffes foranstaltninger til at tilskynde til den 

størst mulige grad af egenproduktion på grundlag af vedvarende energikilder, begyndende 

med offentlige bygninger, med henblik på generelt at forbedre selvforsyningen og dermed 

energisikkerheden; 

12. tilskynder europæiske byer og regioner til at fremskynde allerede eksisterende eller 

planlagte foranstaltninger og forstærke indsatsen for at sikre ren, bæredygtig, sikker, 

effektiv og energieffektiv transport ved at anvende energi fra vedvarende kilde, da de 

fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå målet med en andel på 10 % for den 

vedvarende energi ikke er helt tilfredsstillende; mener, at investeringer i systemer for 

elektriske ladestandere, der udarbejdes på regionalt plan, bør være en prioritering for alle 

europæiske byer og regioner, ud fra deres specifikke forhold og behov, med henblik på at 

opfylde målsætningen om mest mulig miljøvenlig bytransport; opfordrer indtrængende til 

finansiering af investeringer i offentlige transport drevet af vedvarende energi i alle 

medlemsstater samt til, at der tilvejebringes yderlige finansielle incitamenter på lokalt og 

regionalt niveau med henblik på at fremme sammenkoblingen af by- og forstadsområder, 

og fremme en større grad af selvforsyning, konkurrenceevne, økonomisk vækst, forbedret 

trafiksikkerhed og bedre beskæftigelsesvilkår; 

13. opfordrer Kommissionen til at måle den reelle indvirkning, som fondene har på 

bestræbelserne for at reducere emissionerne af drivhusgasser og andre forurenende stoffer 

og opnå en ændring af transportmiddelvalget ved at gennemføre kvantitative målinger i 

forbindelse med den ESI-finansiering, der anvendes i transportsektoren (70 mia. euro); 

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at EU's dagsorden for byer 

omfatter alle de af medlemsstaterne aftalte mål i henhold til direktiv (2009/28/EF), og de 

mål for 2030, som Rådet har aftalt, hvori indgår et krav om reduktion af emissionerne, der 
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giver medlemsstaterne fleksibilitet til at bestemme deres egne omkostningseffektive 

løsninger; 

15. opfordrer Kommissionen til, for så vidt angår det nye direktiv, der fastsætter de mål, som i 

henhold til klima- og energirammen skal nås inden 2030, i tæt samråd med 

medlemsstaterne at udforme nationale vurderingsindikatorer, der er baseret på deres 

specifikke regionale forhold, med henblik på at nå EU-målene under denne ramme; 

16. opfordrer Kommissionen og EIB-Gruppen til at forstærke deres bestræbelser på at fremme 

EFSI og relevante investeringsplatforme inden for infrastruktur- og innovationsfelterne 

med henblik på at mobilisere investeringer i medlemsstaterne, der har et vigtigt potentiale 

af vedvarende energi. 
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