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FORSLAG

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

1. bifalder den generelle tilgang, der sigter på at forbinde samhørighedspolitikken med 
målene med Europa 2020-strategien og dennes flagskibsinitiativer for at skabe en 
udvikling i retning af intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og for at støtte skiftet til en 
energieffektiv lavemissionsøkonomi i alle sektorer; minder desuden om strukturfondenes 
og Samhørighedsfondenes betydning for så vidt angår opfyldelsen af disse lang- og 
kortsigtede målsætninger i overensstemmelse med den solidariske ånd mellem 
medlemsstaterne, således som den er nedfældet i Lissabontraktaten, og med henblik på 
bekæmpelse af energifattigdom i EU’s mindst udviklede regioner og i de mest sårbare 
husholdninger;

2. mener, at samhørighedspolitikkens målsætning om europæisk territorialt samarbejde 
sammen med makroregionale strategier kan øge samarbejdsmulighederne for 
grænseoverskridende projekter med henblik på at opnå effektive og intelligente 
sammenkoblinger mellem lokale og regionale energikilder og større energinet; 
understreger derfor behovet for et effektivt regionalt samarbejde, når regionale 
infrastrukturprioriteringer identificeres og projekter af fælles interesse gennemføres; 
understreger behovet for samarbejde mellem kommuner og regioner på nationalt og 
europæisk plan, hvilket kan medvirke til at afvikle energienklaver samt bidrage til 
virkeliggørelsen af det indre marked på energiområdet og gennemførelsen af 
energiinfrastrukturprojekter; opfordrer Kommissionen til at oprette et samarbejdsprogram 
i hele EU på grundlag af erfaringerne fra venskabsbyprogrammet med henblik på at 
forbedre samarbejdet mellem regioner med høj og regioner med lav udnyttelsesgrad af 
EU-midler og på at fremme udbredelsen af bedste praksis;

3. understreger, at bureaukrati og mangel på proceduremæssig klarhed har gjort adgangen til 
midler fra strukturfondene og Samhørighedsfonden vanskelig og har afholdt de aktører, 
der har størst behov for sådanne midler, fra at søge; støtter derfor en forenkling af regler 
og procedurer, fjernelse af bureaukrati og øget fleksibilitet i tildelingen af disse midler 
både på EU-plan og nationalt plan; mener, at en forenkling vil bidrage til effektiv tildeling 
af midler, højere udnyttelsesgrader, færre fejl og kortere betalingsperioder og gøre det 
muligt for de fattigste medlemsstater og regioner at få fuldt udbytte af de finansielle 
instrumenter, der skal reducere de regionale og mellemstatslige forskelle; mener, at der 
skal findes en balance mellem forenkling og stabile regler og procedurer;

4. understreger behovet for at tage fat på opsplitningen af EU’s energimarked ved at fjerne 
forhindringer og flaskehalse i de relevante lovgivningsmæssige rammer og systemet for 
adgang til offentlige og private midler til projektudvikling og -gennemførelse;

5. understreger behovet for at skelne mellem de samhørighedspolitiske mål, der bidrager til 
Europa 2020-strategien, på den ene side og på den anden EU’s bredere energipolitiske 
mål, som også påvirker de lande, der er berettigede til samhørighedsmidler; understreger, 
at midler fra Samhørighedsfonden kun kan bruges som en ekstra finansieringskilde til 
energiprojekter, hvis et projekt bidrager til samhørighedspolitikkens mål;
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6. glæder sig over iværksættelsen af det europæiske innovationspartnerskab om intelligente 
byer og samfund og opfordrer de relevante parter, som er involveret i 
planlægningsprocessen for bæredygtig byudvikling, til at gøre mere for at gøre 
opmærksom på og bedre udnytte de fordele, som er til rådighed under initiativerne Jessica 
og Elena for investeringer i bæredygtig energi på lokalt plan med henblik på at hjælpe 
byer og regioner med at påbegynde rentable investeringsprojekter inden for 
energieffektivitet, brændstof med ren forbrænding, vedvarende energikilder og bæredygtig 
transport i byerne;

7. understreger betydningen af samhørighedspolitikken og af de finansielle ressourcer, der 
bliver den tildelt, for en fuldstændig udvikling af infrastruktur og net (med særligt henblik 
på intelligente net og intelligent distribution) til energilagring og -transmission mellem 
medlemsstaterne og alle EU-regioner, herunder regionerne i den yderste periferi, for det 
indre energimarkeds gennemførelse og funktion, forsyningen med sikker og bæredygtig 
energi til en overkommelig pris og opnåelsen af konvergensmålet i EU's regioner, 
samtidig med at der tages hensyn til EU-borgernes behov i hver enkelt medlemsstat; 
understreger, at ingen region i medlemsstaterne bør være isoleret fra de europæiske gas-
og elnet efter 2015 eller lide under en utilstrækkelig forbindelse til energinet;

8. bemærker, at udnyttelsen af strukturfondene og Samhørighedsfonden til programmer, som 
finansierer energieffektivitet og vedvarende energiprojekter, hidtil har været en succes og 
har bidraget til opfyldelsen af målene med EU’s politik;

9. mener, at det er af afgørende betydning at være i stand til at bruge strukturfondene, 
Samhørighedsfonden og andre finansielle instrumenter og løftestangsinstrumenter til at 
finansiere energieffektivitet og brug af vedvarende energi, navnlig i boligsektoren; 
opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at etablere nyskabende finansielle 
mekanismer og fremme anvendelsen af de førnævnte fonde til at finansiere projekter 
vedrørende bygningers energieffektivitet samt energiproduktion og -transport på lokalt og 
regionalt niveau ved at stille incitamenter, tilskud og lån til rådighed og opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at formidle klare og lettilgængelige informationer 
om de finansielle instrumenter, incitamenter, tilskud og lån, der er tilgængelige til at støtte 
projekter inden for energieffektivitetstjenester; understreger, at de planlagte 
foranstaltninger under strukturfondene for at forbedre energieffektiviteten i nye og 
eksisterende boliger og øge brugen af vedvarende energikilder også bør optræde i 
medlemsstaternes regionale operationelle programmer, hvorved det sikres, at de endelige 
beslutninger træffes på regionalt plan;

10. understreger betydningen af at integrere vedvarende energi og energieffektivitet i de 
forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering, som medlemsstaterne og 
regionerne skal udarbejde for at få adgang til innovationsfinansiering under den fremtidige 
samhørighedspolitik; konstaterer, at regionale og lokale myndigheder og interessenter 
spiller en vigtig rolle i udbygningen af de mest nødvendige nyskabelser i energisektoren, 
hvis EU skal nå sine mål for vedvarende energi og energieffektivitet;

11. fremhæver, at samhørighedspolitikken og de midler, der er afsat til denne, bør leveres 
mere effektivt med udgangspunkt i princippet om proportionalitet, omkostningseffektivitet 
og ansvarlighed; støtter derfor anvendelsen af finansielle instrumenter som løftestang for 
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investeringer fra den private sektor, navnlig når det drejer sig om store projekter om 
energiinfrastruktur, energieffektivitet og vedvarende energi;

12. understreger betydningen af en regelmæssig gennemgang af fordelingen af 
samhørighedsmidlerne til energiprojekter for at øge absorptionsgraden og kanalisere 
midler til programmer, der har en dokumenteret absorptionskapacitet, merværdi og 
effektivitet;

13. understreger de betydelige fordele ved at anvende strukturfondene og 
Samhørighedsfonden til gennemførelse af de informations- og kommunikationsnetværk, 
der er nødvendige for udviklingen af et sikkert og robust intelligent energinet i EU;

14. deler Kommissionens synspunkter for så vidt angår fremme og øget anvendelse af 
finansielle instrumenter i samhørighedspolitikken, men er samtidig opmærksom på den 
nuværende mangel på midler og EU’s finansielle behov for at gennemføre Europa 2020-
strategien; mener, at disse instrumenter kan udgøre en virkningsfuld og effektiv støtte til 
investeringer i projekter med potentiel økonomisk bæredygtighed og skabe en 
løftestangseffekt ved at mobilisere supplerende offentlige eller private medinvesteringer 
med henblik på at håndtere markedssvigt i energisektoren og samtidig minimere 
markedsforvridningerne; mener, at finansielle instrumenter bør være skræddersyet til de 
specifikke behov i regionerne og deres målmodtagere, hvorved adgangen til finansiering
forbedres betydeligt for en bred vifte af lokale samfundsøkonomiske aktører;

15. understreger betydningen af at øge den administrative kapacitet – men uden at øge den 
administrative byrde – i medlemsstaterne på regionalt og lokalt plan og blandt 
interessenterne med henblik på at gøre fuld og effektiv brug af de midler, som 
samhørighedspolitikken i fremtiden tildeler til energiprojekter (herunder energieffektivitet 
og vedvarende energi) under samhørighedspolitikken, overvinde hindringerne for 
effektive synergier mellem strukturmidler og andre midler og understøtte en effektiv 
politikudformning og -gennemførelse; opfordrer medlemsstaterne til at gøre en yderligere 
indsats for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere til at forvalte EU-midler;

16. glæder sig over det nye forslag om Connecting Europe-faciliteten som et yderligere og 
supplerende instrument for samhørighedspolitikken, der skal tage hånd om de omfattende 
behov for investeringer i modernisering og udvidelse af Europas energiinfrastrukturer og 
derved bidrage til Europa 2020-strategiens mål; opfordrer Kommissionen til at maksimere 
graden af samordning mellem strukturfondene og Samhørighedsfonden på den side og 
Connecting Europe-faciliteten på den anden.
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