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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. bemærker, at intelligente net er resultatet af konvergensen mellem energi- og 
informations- og kommunikationsteknologisektorerne (ikt), og at yderligere samarbejde 
mellem disse sektorer skal tilskyndes, f.eks. hvad angår effektiv udnyttelse af 
radiofrekvenser i hele Europa og intelligente energifunktioner i det fremtidige "tingenes 
internet"; anmoder Kommissionen om at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre 
sammenhængende og effektiv implementering og drift af intelligente net;

2. understreger de mange fordele ved intelligente net i retning af at dekarbonisere 
økonomien, øge andelen af vedvarende energi og decentral energiproduktion, skabe 
betingelser for effektiv anvendelse af el i transportsektoren, give forbrugerne mulighed for 
at tilpasse deres forbrug med henblik på at drage fordel af de laveste priser og samtidig 
spare energi, forbedre energieffektiviteten og øge den teknologiske udvikling i EU;

3. understreger det akutte behov for ny, intelligent og fleksibel energiinfrastruktur, navnlig 
intelligente net, for at muliggøre en mere fleksibel back-up og balancerende 
strømkapacitet, herunder individuel mikroproduktion og oplagringssystemer, ny 
anvendelse af elektricitet (såsom elkøretøjer) og programmer for reaktion på efterspørgsel; 
glæder sig over, at der er lagt stor vægt på elektricitetsprojekter af fælles interesse i 
Connecting Europe-faciliteten;

4. minder om, at i de fleste scenarier i Energikøreplanen 2050 vil en egentlig integration af 
decentral vedvarende energiproduktion være umulig, hvis der ikke udvikles lokale og 
regionale intelligente distributionsnet til elektricitet;

5. opfordrer til samarbejde om udvikling af intelligente net på europæisk, nationalt og 
regionalt plan; mener, at intelligente net giver en enestående mulighed for at styrke 
innovation, jobskabelse og den EU-baserede industris konkurrenceevne, især hvad angår 
smv’er;

6. opfordrer Kommissionen til snarest muligt at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at 
fremsætte forslag i overensstemmelse med den tredje pakke vedrørende det indre marked 
for energi til udbygning og fremme af intelligente net, da dette i stigende grad kan 
muliggøre involvering af flere markedsdeltagere og styrke de potentielle 
synergivirkninger i forbindelse med indførelse, udbygning og vedligeholdelse af 
telekommunikations- og energinettene;

7. minder om, at intelligente net ikke må pålægge forbrugerne en økonomisk byrde, men bør 
gavne dem ved at levere præcis, brugervenlig information og give dem mulighed for 
effektivt at forvalte deres energiforbrug og -produktion;

8. understreger den rolle, som intelligente net spiller for at tillade to-vejskommunikation 
mellem elproducenter og -kunder; understreger, at en stærk beskyttelse af 
personoplysninger og lettilgængelige forbrugeroplysninger er vigtigt;
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9. opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at optage og skabe 
økonomiske incitamenter til investeringer i ikt-løsninger såsom intelligente net med det 
formål at skabe et producent-forbruger-marked.


