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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at en af de største udfordringer for EU's regioner fremover vil være at have 
sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig energi og tilstrækkelige, integrerede og 
pålidelige energinet med effektive interne forbindelser; understreger, at opgradering og 
fornyelse af energiinfrastrukturen, fremme af transeuropæiske energinet og vedvarende 
energikilder, udvikling af indenlandske el- og gasnet og integrering af isolerede EU-
regioner i det europæiske energimarked er afgørende faktorer for opnåelsen af 20-20-20-
målene og målsætningerne i Europa 2020-strategien; bemærker, at 
sammenkoblingsniveauet i flere lande er lavere end minimumstærsklen på 10 %; 
understreger, at EU's energipolitik skal koordineres og fastlægges på europæisk plan, og 
at europæiske net, der er koblet sammen med nabolandenes net, vil stimulere 
konkurrencen på det fælleseuropæiske energimarked og øge solidariteten mellem 
medlemsstaterne; mener, at Unionen, medlemsstaterne og de regionale myndigheder skal 
samarbejde i denne forbindelse for at forbedre ikke bare grænseoverskridende 
infrastruktur, men også infrastruktur der muliggør overførsel af gods til og fra 
transitmotorveje og distribution på nationalt plan; understreger, at de regionale og lokale 
myndigheder i samarbejde med de nationale kvikskranker (”one-stop shops”) spiller en 
vigtig rolle i bæredygtig planlægning, i godkendelsesprocessen såvel som i forbindelse 
med fremme af energiinfrastrukturprojekter over for den brede befolkning; 

2. understreger, at den største udfordring består i at sikre lokalsamfundenes accept af 
energiinfrastrukturprojekter; er overbevist om, at offentlighedens og beslutningstagernes 
accept og tillid kun kan opnås ved at afholde åbne og gennemsigtige debatter, inden der 
træffes afgørelser om energiinfrastrukturprojekter;

3. understreger behovet for at modernisere EU-nettet som helhed og for, at Unionen støtter 
medlemsstaterne og regionerne i forbindelse med denne opgave, samt at alle regioner, 
herunder de mest afsidesliggende, skal inddrages på alle stadier og i alle 
gennemførelsesprocedurer af hensyn til bevarelsen af den territoriale samhørighed; 

4. opfordrer indtrængende Kommissionen til at gennemgå den eksisterende 
energiinfrastruktur og fremsætte forslag om oprettelse af ny infrastrukturkapacitet med 
henblik på at sikre, at dens energiinfrastrukturpolitik giver alle regioner mulighed for 
både at producere og forbruge bæredygtig energi; understreger, at dette bør være muligt 
både af sikkerhedsmæssige og økonomiske grunde;

5. opfordrer Kommissionen til at forelægge en ambitiøs strategi for opvarmnings- og 
afkølingssektoren;

6. fastholder, at udviklingen af regional energiproduktion er et vigtigt middel til sikring af 
selvforsyning på energiområdet i forskellige egne af Europa, navnlig i den baltiske 
region, som fortsat er afsondret og afhængig af én enkelt forsyningskilde; bemærker, at 
regionerne råder over en bred vifte af ressourcer, inklusive muligheder for udnyttelse af 
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naturressourcer, og at det bør være et mål for fremtiden fuldt ud at udnytte disse 
ressourcer med henblik på at diversificere energiproduktionen;

7. bemærker, at EFRU yder et meget stort bidrag til finansieringen af energi- og andre 
infrastrukturprojekter, og påpeger samhørighedspolitikkens betydelige rolle på lokalt og 
regionalt plan med hensyn til forbedring af energieffektiviteten og opfyldelse af Unionens 
mål for vedvarende energi;

8. understreger nødvendigheden af en grundig miljøkonsekvensvurdering af 
energiinfrastrukturprojekter samt betydningen af, at der udarbejdes passende 
handlingsplaner i tilfælde af nødsituationer i tilknytning til infrastruktur, især med 
henblik på at undgå miljøkatastrofer; understreger, at det i handlingsplanerne skal 
fastlægges, hvordan man håndterer sådanne situationer fra et teknisk og økonomisk 
perspektiv;

9. understreger, at samarbejde mellem kommuner og regioner på nationalt og europæisk 
plan medvirker til at sætte en stopper for energienklaver, bidrager til virkeliggørelsen af 
det indre marked på energiområdet og til gennemførelse af energiinfrastrukturprojekter; 
mener, at samhørighedspolitikkens målsætning om europæisk territorialt samarbejde i 
lighed med makroregionale strategier kan øge samarbejdsmulighederne for 
grænseoverskridende projekter med henblik på at opnå effektive og intelligente 
sammenkoblinger mellem ikke-konventionelle lokale og regionale energikilder og større 
energinet; understreger, at tilstrækkelig koordination af infrastrukturprojekter kan sikre 
det bedst mulige cost-benefit-forhold og kan maksimere effekten af EU-midlerne; mener i 
denne forbindelse, at det regionale samarbejde bør forbedres, især med henblik på at sikre 
en fornuftig sammenhæng mellem de fastlagte prioriteringer og de europæiske regioner;

10. understreger vigtigheden af at øge energinettenes sammenkoblingskapacitet på 
tværnationalt plan og påpeger betydningen af at yde tilstrækkelig finansiering med 
henblik på at opnå de fastsatte mål, herunder territorial samhørighed;

11. bifalder afgørelsen om at fokusere på et begrænset antal infrastrukturprioriteringer i 
perioden frem til 2020, idet opmærksomheden rettes mod ”projekter af europæisk 
interesse”; opfordrer Kommissionen til i tæt samarbejde med medlemsstaterne og de 
regionale og lokale aktører at fastlægge præcise kriterier for udvælgelsen af disse 
projekter;

12. påpeger, at det er nødvendigt at gå videre med integration af det internationale 
energimarked ved især at fremme projekter, der sikrer, at nabolande har et afbalanceret 
nationalt energimiks;

13. opfordrer EU og medlemsstaterne til at fastsætte bindende mål for sammenkoblinger 
mellem medlemsstaterne, enten gennem specialiserede regionale platforme eller gennem 
regionale initiativer, med henblik på at lette planlægning, gennemførelse og overvågning 
af de fastlagte prioriteringer og på at udarbejde investeringsplaner og konkrete projekter;

14. understreger betydningen af projekter i tilknytning til den sydlige korridor som led i EU's 
væsentlige målsætning om diversificering af energiforsyningslinjerne;
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15 insisterer på samhørighedspolitikkens integritet og henstiller til Kommissionen ikke at 
oprette nye sektorbestemte fonde, f.eks. for energi eller klima; opfordrer Kommissionen 
til at lære af erfaringerne fra samhørighedspolitikken, når den træffer foranstaltninger på 
det energipolitiske område, navnlig med hensyn til udvælgelsen af projekter;

16. er af den opfattelse, at strukturfondene giver mulighed for at støtte særlige investeringer i 
energiinfrastruktur; finder imidlertid, at sådanne investeringer skal begrænses til regioner, 
i hvilke markedet af politiske eller geografiske årsager har meget vanskeligere ved at 
levere løsninger på energiforsyningsproblemerne; opfordrer desuden til, at støtte fra 
strukturfondene altid gøres betinget af, at der af princip vælges en kommerciel tilgang, 
samt af efterlevelse af princippet om fælles ansvar for finansiering; 

17. opfordrer EU til at finansiere energiprojekter, som ikke er i stand til at tiltrække private 
investorer, men som er afgørende for at opfylde energibehovet i afsondrede områder i EU 
ved at forbinde dem med de europæiske elektricitets- og gasnet, som en nødvendig del af 
processen med at skabe et samlet energimarked i EU; 

18. støtter en hurtig lancering af innovationspartnerskabet “Intelligente byer” og opfordrer de 
relevante parter, som er involveret i planlægningsprocessen for bæredygtig byudvikling, 
til i højere grad at fremme og udnytte de fordele, som Jessica- og Elena-initiativet kan 
give med hensyn til investeringer i bæredygtig energi på lokalt plan med henblik på at 
hjælpe byer og regioner med at påbegynde rentable investeringsprojekter inden for 
områderne energieffektivitet, afbrænding og vedvarende energikilder samt bæredygtig 
transport i byerne; påpeger desuden mulighederne for grænseoverskridende finansiering 
sammen med nabolande inden for rammerne af ENPI;

19. bemærker, at incitamenterne i de nationale regelsæt stadig ikke er tilstrækkelige, navnlig i 
forbindelse med innovative projekter, der indebærer høj risiko, såsom intelligente 
energinet; understreger, at de nationale regelsæt skal justeres, og anmoder i denne 
forbindelse Kommissionen om at forhøre sig om, hvorvidt incitamenterne i de nationale 
regelsæt er tilfredsstillende og tilstrækkelige; opfordrer Kommissionen til at overveje at 
etablere en ordning med belønning og incitamenter for medlemsstater og regioner, hvilket 
ikke blot ville bidrage til at sikre, at projekter af europæisk interesse blev behandlet 
hurtigere, men også ville fremme teknologiorienterede investeringer og kvalitative 
forbedringer og innovation inden for energiinfrastruktur;

20. opfordrer til fremskyndelse (maksimalt fem år) og forenkling (kvikskranke) af 
godkendelsesprocedurerne; understreger behovet for, at Kommissionen vedtager en 
strategi for forvaltning på flere niveauer, og at regionale og lokale aktiviteter bør 
tillægges en mere betydningsfuld rolle på visse områder med hensyn til udvælgelse af 
projekter af europæisk interesse, fastlæggelse af prioriteter for energiinfrastruktur og 
-sikkerhed, forsyningsruter, lokaliteter til produktion og forarbejdning af energiprodukter 
samt opbevaring og behandling af affald, eftersom de lokale og regionale myndigheder er 
nødvendige partnere i forbindelse med planlægning, finansiering og kommunikation og 
fortsat skal være fuldt involveret i hver enkelt fase af udformningen og gennemførelsen af 
projekter (herunder fastlæggelse af prioriteringer, udformning af projekter, 
beslutningstagning, ansøgning og finansiering, praktisk gennemførelse og evaluering); 
understreger, at enhver tilnærmelse af godkendelsesprocedurerne på EU-plan skal være i 
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overensstemmelse med nærhedsprincippet; fremhæver samhørighedspolitikkens 
integrerede tilgang, der samler flere forskellige fonde, og henstiller til Kommissionen at 
fastholde denne tilgang;

21. anmoder Kommissionen om at vurdere, om en modernisering og opgradering af de 
eksisterende energikorridorer er at foretrække frem for nye korridorer for så vidt angår 
omkostningseffektivitet og offentlighedens accept; anmoder endvidere om, at regionernes 
sammenkoblingskapacitet vurderes;

22. finder, at det aktuelle økonomiske klima understreger behovet for at vedtage en integreret 
tilgang til energispørgsmål, som tager behørigt hensyn til deres økonomiske, 
miljømæssige og sociale aspekter; påpeger, at de positive og negative bivirkninger bør 
overvejes med henblik på at sikre, at alle europæiske borgere har adgang til sikker, 
bæredygtig og prismæssigt overkommelig energi på mellemlang og lang sigt;

23. minder om, at den tredje energipakke forpligter reguleringsmyndighederne til i 
forbindelse med fastsættelse af energipriserne ikke blot at evaluere investeringerne på 
grundlag af den gavnlige effekt i deres egen medlemsstat, men også på grundlag af den 
gavnlige effekt for hele EU; opfordrer Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder til at sikre, at dets medlemmer lever op til denne 
forpligtelse, og anmoder Kommissionen om at overveje kompensationsordninger, når 
ulemper og fordele ikke kan fordeles på retfærdig vis gennem fastsættelse af 
energipriserne, samt at denne kompensation deles med de berørte byer og regioner;

24. opfordrer Kommissionen til at sikre, at finansieringen af infrastrukturinvesteringer er 
markedsbaseret for at forhindre konkurrenceforvridning og frembringelse af falske 
incitamenter for investering, samt at ubegrundede fluktuationer mellem medlemsstaterne 
dermed undgås, dog under forudsætning af at offentlighedens interesser – især på lokalt 
og regionalt plan og i områder med særlige geografiske karakteristika, såsom øer, 
bjergrige regioner og regioner med en meget lav befolkningstæthed – samtidig beskyttes 
gennem en begrænset mængde offentlig finansiering, der skal resultere i et innovativt 
miks af finansielle instrumenter, der kan fungere som løftestang for private investeringer;

25. bemærker problemerne i disse regioner, der er domineret af et begrænset antal 
markedsaktører, hvilket fører til langsom udvikling og fornyelse af infrastrukturen; 
beklager, at dette forhindrer universel anvendelse af princippet om at “brugeren betaler”, 
og mener derfor, at der stadig kan være behov for offentlig finansiering i sådanne tilfælde 
for at få opbygget den nødvendige infrastruktur til at udvikle disse nationale og regionale 
energimarkeder som en del af det europæiske energimarked; anmoder Kommissionen om 
at gennemgå bestemmelserne om statsstøtte i denne henseende og om nødvendigt 
forelægge forslag om ændring af disse bestemmelser, således at medlemsstaterne får 
mulighed for at tilskynde til modernisering af infrastrukturen;

26. opfordrer Kommissionen til at udstede nye retningslinjer om offentlig finansiering af 
projekter og den nuværende lovgivning om statsstøtte, som opstiller klare kriterier for 
offentlig finansiering af energiinfrastruktur; understreger, at dette dokument skal 
udarbejdes af GD Energi, GD Konkurrence og GD Regionalpolitik i fællesskab med 
henblik på at undgå, at Kommissionens bestemmelser er indbyrdes modstridende;
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27. opfordrer til, at der tages skridt til at sikre overholdelsen af internationale aftaler, såsom 
konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne, inden 
grænseoverskridende projekter påbegyndes eller udvikles yderligere, og henleder i 
forbindelse med udvidelsen af energinettene opmærksomheden på behovet for at fremme 
et tættere samarbejde, især mellem Rusland og Hviderusland og de baltiske stater, og i 
denne forbindelse udvikle energidialogen mellem EU og Rusland, navnlig med henblik 
på at nå målet om energisikkerhed for EU’s medlemsstater og regioner;

28. understreger betydningen af et tættere og mere effektivt samarbejde med den private 
sektor og finansielle institutioner, navnlig Den Europæiske Investeringsbank og Den 
Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, med henblik på at fremme den 
nødvendige finansiering, især til grænseoverskridende projekter; opfordrer 
Kommissionen til at undersøge andre innovative finansielle instrumenter og hjælpe med 
at fremme etableringen af offentlig-private partnerskaber, som lokale, regionale og 
nationale myndigheder giver incitamenter samt de nødvendige lovgivningsmæssige 
rammer og politisk støtte til; understreger i denne forbindelse, at det er nødvendigt at 
udvikle teknisk bistand og finansieringsteknik på lokalt og regionalt myndighedsniveau 
for at støtte lokale aktører med at igangsætte energieffektivitetsprojekter – f.eks. ved at 
gøre brug af EIB’s tekniske bistandsfacilitet Elena og ESCOS’ erfaringer, når det handler 
om energieffektivitetsinfrastruktur;

29. påpeger, at de geografiske forhindringer, der følger af deres beliggenhed, gør det særdeles 
vanskeligt at integrere øer og bjergegne i EU’s energinet; opfordrer derfor Kommissionen 
til at tage hensyn til de mange forskellige forhold, der gør sig gældende i regionerne, og 
til at være særligt opmærksom på regioner med specielle geografiske og demografiske 
karakteristika, såsom øer, bjergrige regioner og regioner med lav befolkningstæthed, med 
henblik på at opnå en øget diversificering af energikilder og fremme af vedvarende energi 
for at mindske afhængigheden af importeret energi; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at medtage den særlige situation, der gør sig gældende for øers 
energisystemer, i sine prioriteringer på energiinfrastrukturområdet for 2020;

30. påpeger behovet for at fokusere på og fremme infrastruktur til vedvarende energi, navnlig 
intelligent, decentraliseret energiinfrastruktur, i sammenhæng med fremme af 
energieffektivitet med henblik på at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og 
nedbringe forurenende emissioner; fremhæver i denne forbindelse det enorme 
økonomiske potentiale for regionaludvikling på området for vedvarende energiproduktion 
i overensstemmelse med regionernes særlige karakteristika; henleder i denne henseende 
opmærksomheden på de vedvarende energikilder og deres potentiale i forskellige 
europæiske regioner samt behovet for at forsyne disse med korrekt sammenkoblede og 
intelligente net og en tilstrækkelig produktionskapacitet; understreger endvidere, at 
projekter for vedvarende energi kun kan lykkes, hvis de nationale transmissionsnet er 
tilstrækkeligt moderne til at understøtte denne energiform; tilskynder til 
netsammenkoblinger med vandkraftanlæg med energilagringskapacitet i Alperne og i de 
nordiske lande;

31. understreger, i betragtning af den betydning, regionernes strategier for bæredygtig energi 
har for deres udviklingspotentiale, behovet for at oprette en platform til udveksling af 
bedste praksis, som er udviklet i regionerne, idet der tages højde for vellykkede 
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eksempler på kommuner og regioner, der har specialiseret sig i vedvarende energi, 
energibesparelser og effektivitet; opfordrer i denne forbindelse til en høring og et 
evalueringssystem med henblik på, hvor det er muligt, at indkredse, udveksle og kopiere 
bedste praksis og viden om offentlighedens accept af infrastruktur.
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