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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. bestyrker Kommissionen i dens indsats til fordel for en fælles tilgang til energipolitik, der 
vil føre til fuldt ud bæredygtige, konkurrencedygtige indre markeder, forsyningssikkerhed 
og nedsatte omkostninger for forbrugerne og universel adgang, og understreger, at denne 
politik skal omfatte en bæredygtig, sammenhængende, strategisk og målrettet subnational 
komponent;

2. opfordrer indtrængende Kommissionen, medlemsstaterne, regionerne og de andre berørte 
parter til både som en del af de nationale strategiske referencerammer og i de 
operationelle programmer for perioden 2007-2013 samt i henhold til de strategiske 
retningslinjer, som blev vedtaget med Parlamentet, at gøre effektiv brug af de 
muligheder, som samhørighedspolitikken giver for at støtte denne europæiske strategi for 
bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energi;

3. opfordrer indtrængende Kommissionen til at medtage forslagene i denne europæiske 
strategi i udarbejdelsen af den fjerde samhørighedsrapport, idet der rettes særlig 
opmærksomhed på den rolle, som sikker adgang til energi og diversificeret, bæredygtigt 
og effektivt energiforbrug spiller som en supplerende indikator for økonomisk, social og 
regional samhørighed; opfordrer Kommissionen til med dette for øje at fremme 
deltagelsen af og aktiviteterne for både EIB og de nye 
samhørighedsfinansieringsinstrumenter (JASPERS, JEREMIE og JESSICA) i projekter, 
der omfatter energieffektivitet og støtte til vedvarende energikilder;

4. finder det nødvendigt fuldt ud at evaluere de nuværende foranstaltninger og praksis, der 
hører til energipolitikken på europæisk plan, og medlemsstaternes gennemførelse af disse 
foranstaltninger og først da at foreslå nye regler og institutioner, hvis det er nødvendigt;

5. beklager, at den foreslåede energipolitik hovedsagelig er rettet mod forsyningsaspektet, 
og at energieffektivitetsspørgsmål ikke tillægges tilstrækkelig betydning som led i denne 
strategi; insisterer på, at en fælles energipolitik bør give klar prioritet til bæredygtig 
energieffektivitet, som allerede nu kan sikre ægte og målbare besparelser, samt til 
fornyelige og decentrale energikilder, navnlig i forbindelse med udstyr og teknologier, 
der anvendes af offentlige forsyningsselskaber og husholdninger; fastholder, at en fælles 
energipolitik også skal fastlægge betingelser, som giver mulighed for hurtigt og med en 
bedre virkning at udnytte nye teknologier, som kan bruges på kort og mellemlang sigt;

6. anmoder om, at den regionale dimension bliver en integreret del af Unionens 
energipolitik med henblik på at fremme en mere afbalanceret fordeling af 
energiproduktion og -forbrug i hele EU's territorium for at sikre en bedre spredning af 
økonomiske aktiviteter og befolkning;

7. fremhæver, at mange afsidesliggende områder og fjernområder har et betydeligt 
potentiale med hensyn til vedvarende energi, hvilket er knyttet til deres geografiske eller 
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klimarelaterede særpræg (solskin, vind, biomasse, bølgeenergi); håber, at denne 
fremragende mulighed vil blive udnyttet i større omfang, navnlig for at yde et aktivt 
bidrag til opfyldelse af Kyoto-målene;

8. understreger den centrale rolle, som lokale og regionale myndigheder spiller, og den 
potentielle rolle, som de vil kunne spille med hensyn til indførelse og gennemførelse af 
foranstaltninger, der vedrører inddragelse af teknologier til vedvarende energi og 
energibesparende teknologier i de projekter, de gennemfører, og som modtager 
fællesskabsstøtte og national støtte, f.eks. energieffektiviteten af bygninger, hvor
energieffektivitetsdirektivets1 fordele kan udnyttes fuldt ud; opfordrer de lokale og 
regionale myndigheder til at bruge de mest energieffektive infrastrukturer og tjenester i 
f.eks. udendørs belysningssystemer og offentlige transportsystemer;

9. kræver, at der ydes integreret og kontinuerlig støtte til de lokale og regionale 
myndigheder, hvad angår energieffektivitets- og bæredygtighedsforanstaltninger under 
alle EU's finansieringsordninger, navnlig Strukturfondene, FP7, Intelligent Energi i 
Europa og generelt alle regionalpolitiske og finansieringstekniske foranstaltninger inden 
for samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013, samt i forbindelse med EIB's 
aktiviteter;

10. opfordrer Kommissionen til efter en struktureret dialog at offentliggøre en meddelelse om 
de lokale og regionale myndigheders rolle i energipolitikken, idet der lægges særlig vægt 
på energieffektivitet, ikke-CO2-producerende fornyelige og/eller decentrale energikilder 
samt bæredygtig transport og energipolitikkens urbane dimension;

11. opfordrer Kommissionen til at yde fuld støtte til et velfungerende indre marked for gas og 
elektricitet, som arbejder til fordel for alle europæiske borgere, ikke mindst med henblik 
på at overvinde de tidligere leverandørmonopolers dominans; slår endvidere til lyd for 
større sammenkobling mellem de nationale gas- og elektricitetsmarkeder, hvilket vil 
indebære særlige fordele for Unionens grænseregioner.

  
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 om energieffektivitet i slutanvendelserne 
og om energitjenester samt om ophævelse af Rådets direktiv 93/76/EØF (EUT L 114 af 27.4.2006, s. 64).
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