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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet erinrar om att säker, hållbar och konkurrenskraftig energi och 
lämpliga, integrerade och tillförlitliga energinät med effektiva internanslutningar utgör en 
av de främsta utmaningarna för samtliga EU:s regioner. Parlamentet understryker att det 
är nödvändigt att förbättra och förnya energiinfrastrukturen, främja de transeuropeiska 
näten för energi och förnybar energi, utveckla hushållens el- och gasanslutningar samt 
integrera isolerade delar av EU i den europeiska energimarknaden för att uppnå 
20-20-20 målen samt målen i Europa 2020-strategin. Parlamentet noterar att i flera länder 
ligger sammanlänkningsnivån under gränsen på 10 procent. Parlamentet framhåller att 
EU:s energipolitik måste samordnas och fastställas på kontinentnivå och att europeiska 
nät som är anslutna till grannländernas nät skulle kunna stimulera konkurrensen på den 
europeiska inre energimarknaden och öka solidariteten mellan medlemsstaterna. 
Parlamentet betonar att unionen, medlemsstaterna och regionala myndigheter måste 
samarbeta i detta sammanhang för att förbättra inte bara gränsöverskridande infrastruktur 
utan också infrastruktur som möjliggör överföring till och från överföringsnät samt 
distribution på nationell nivå. Regionala och lokala myndigheter tillsammans med 
nationella kontaktpunkter (one-stop-shops) spelar en viktig roll för hållbar planering, för 
tillståndsförfarandena och för att marknadsföra energiinfrastrukturprojekt bland 
allmänheten. 

2. Europaparlamentet betonar att den största utmaningen består i att vinna den lokala 
allmänhetens acceptans för energiinfrastrukturprojekt. Parlamentet är övertygat om att 
medborgarnas och beslutsfattarnas acceptans och förtroende endast kan vinnas om ett 
beslut om energiinfrastrukturprojekt föregås av en öppen och transparent debatt.

3. Europaparlamentet betonar behovet av att modernisera hela EU-nätet och att EU bör 
stödja medlemsstaterna och regionerna i detta arbete och att alla regioner, även de yttersta 
randområdena, måste involveras i genomförandets alla faser och former så att den 
territoriella sammanhållningen kan upprätthållas.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över den befintliga 
energiinfrastrukturen och lägga fram förslag till hur ny infrastrukturkapacitet kan skapas 
för att se till att energiinfrastrukturpolitiken ger alla regioner möjlighet att producera och 
använda hållbar energi. Parlamentet betonar att detta är nödvändigt av såväl 
säkerhetsmässiga som ekonomiska skäl.

5. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en långtgående strategi för 
uppvärmnings- och kylningssektorn.

6. Europaparlamentet hävdar att utvecklingen av regional energiproduktion är ett viktigt sätt 
att garantera en oberoende energiförsörjning i olika delar av Europa, särskilt i 
Östersjöregionen som fortfarande är ett isolerat område som är beroende av en enda 
försörjningskälla. Parlamentet konstaterar att regionerna har ett brett urval av resurser att 
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utnyttja, inklusive naturliga resurser, och att syftet i framtiden bör vara att utnyttja dessa 
fullt ut för att diversifiera energiproduktionen.

7. Europaparlamentet påminner om att Europeiska regionala utvecklingsfonden gör en stor 
insats för finansieringen av infrastrukturprojekt, även på energiområdet, och betonar 
sammanhållningspolitikens stora betydelse på lokal och regional nivå för förbättrad 
energieffektivitet och för att EU:s mål för förnybar energi ska uppnås

8. Europaparlamentet betonar behovet av en uttömmande miljökonsekvensbedömning av 
energiinfrastrukturprojekt och vikten av att utarbeta adekvata åtgärdsplaner för 
nödsituationer som rör energiinfrastruktur, framför allt för att undvika miljökatastrofer.
Parlamentet betonar att åtgärdsplanerna bör fastställa hur man ska hantera sådana 
situationer ur teknisk och ekonomisk synvinkel.

9. Europaparlamentet understryker att ett samarbete mellan kommuner och regioner på 
medlemsstats- och EU-nivå bidrar till att få bukt med s.k. energiöar, till fullbordandet av 
en inre marknad för energi och till genomförandet av de europeiska 
innovationspartnerskapen. Parlamentet anser att sammanhållningspolitikens mål om 
europeiskt territoriellt samarbete samt makroregionala strategier kan öka 
samarbetsmöjligheterna för gränsöverskridande projekt i syfte att åstadkomma effektiva 
och smarta sammanlänkningar mellan icke konventionella lokala och regionala 
energikällor och de stora energinäten. Parlamentet betonar att väl samordnade 
infrastrukturprojekt kan garantera högsta möjliga kostnadseffektivitet och maximal 
effektivitet när det gäller användningen av EU-medlen. Parlamentet anser i detta 
sammanhang att det regionala samarbetet bör förbättras så att en överensstämmelse kan 
uppnås mellan de fastställda prioriteringarna och EU:s regioner.

10. Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att höja energinätens 
sammanlänkningskapacitet över gränserna och understryker betydelsen av adekvat 
finansiering för att de uppställda målen ska kunna nås, däribland territoriell 
sammanhållning.

11. Europaparlamentet välkomnar fokuseringen på ett begränsat antal prioriteringar för 
infrastrukturen fram till 2020 genom ”projekt av europeiskt intresse”. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att utarbeta tydliga urvalskriterier för dessa projekt och att i 
samband med detta föra en intensiv dialog med såväl medlemsstaterna som de regionala 
och lokala aktörerna.

12. Europaparlamentet betonar att man måste fortsätta integrationen av den inre 
energimarknaden, framför allt genom att främja projekt som säkerställer en välavvägd 
nationell energimix i grannländerna.

13. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att fastställa bindande mål för en 
sammanlänkning av medlemsstaterna, antingen med hjälp av de särskilda regionala 
plattformarna eller de regionala initiativen, så att man kan underlätta planering, 
genomförande och uppföljning av fastställda prioriteringar och utarbeta 
investeringsplaner och konkreta projekt.
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14. Europaparlamentet betonar hur viktiga projekten i södra korridoren är för att EU:s 
grundläggande mål om en diversifiering av energiförsörjningskanalerna ska kunna 
uppnås.

15 Europaparlamentet vidhåller att sammanhållningspolitiken är okränkbar och uppmanar 
kommissionen att avstå från ny sektorsfinansiering på exempelvis energi- eller 
klimatområdet. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att använda sina erfarenheter från 
sammanhållningspolitiken när man inrättar energipolitiska åtgärder, i synnerhet i fråga 
om val av projekt.

16. Europaparlamentet ser det som en möjlighet att via strukturfonderna stödja särskilda 
investeringar i energiinfrastruktur. Sådant stöd måste emellertid begränsas till de regioner 
där möjligheterna till marknadsbaserade lösningar för energiförsörjningen av politiska 
och geografiska skäl är högst begränsade. Stöd via strukturfonderna ska dessutom alltid 
villkoras med att stödmottagaren tillämpar en i grunden kommersiell strategi och 
respekterar principen om delat finansieringsansvar.

17. Europaparlamentet uppmanar EU att finansiera energiprojekt som inte attraherar privata 
investerare men som är avgörande för att tillgodose energibehoven i EU:s isolerade delar 
genom att dessa länkas samman med de europeiska el- och gasnäten, vilket utgör ett led i 
processen att skapa en inre energimarknad i EU.

18. Europaparlamentet stöder ett skyndsamt genomförande av innovationspartnerskapet 
”Smarta städer” och uppmanar relevanta partner som deltar i planeringen för en hållbar 
urban utveckling att på ett bättre sätt främja och dra nytta av de möjligheter som Jessica-
och Elenaprogrammen kan erbjuda för investeringar i hållbar energi på lokal nivå för att 
hjälpa städer och regioner att starta livskraftiga investeringsprojekt på områdena 
energieffektivitet, rena och förnybara fossila bränslen och hållbara urbana transporter. 
Parlamentet framhåller vidare möjligheterna med gränsöverskridande finansiering med 
grannländer inom ramen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet.

19. Europaparlamentet noterar att stimulansåtgärderna i de nationella regelverken fortfarande 
är otillräckliga, särskilt i fråga om högriskprojekt och innovativa projekt såsom smarta 
nät, och betonar att de nationella regelverken måste anpassas samt uppmanar 
kommissionen att undersöka i vilken grad nationella rättsliga incitament är tillräckliga 
och lämpliga i detta avseende. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga ett 
system för ersättning och incitament inriktat på EU:s regioner och medlemsstater. Ett 
sådant system ska dels underlätta en smidig handläggning av projekt av EU-intresse, dels 
främja tekniska investeringar och förbättra energiinfrastrukturerna såväl kvalitets- som 
innovationsmässigt.

20. Europaparlamentet förordar ett förkortat (högst fem år) och förenklat (”one-stop-shop”) 
tillståndsförfarande. Parlamentet betonar behovet av att kommissionen antar en modell 
för flernivåstyre och att de lokala och regionala åtgärderna tillskrivs ökad betydelse inom 
vissa områden för att fastställa projekt av europeiskt intresse, prioriteringar för 
energiinfrastruktur och energitrygghet, försörjningsvägar, produktions- och 
bearbetningsställen för energiprodukter samt för förvaring och behandling av avfall, 
eftersom lokala och regionala myndigheter är nödvändiga partner för planering, 
finansiering och kommunikation och bör delta fullt ut i varje projektfas, alltifrån den 
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förberedande fasen till själva genomförandet, t.ex. i samband med att prioriteringarna 
fastställs, vid utformningen av projekten, i beslutsprocesser, vid tillämpning och 
finansiering, vid genomförandet samt vid utvärderingen. Parlamentet betonar att 
subsidiaritetsprincipen måste beaktas vid en EU-omfattande tillnärmning av 
tillståndsförfarandena och betonar att det behövs en integrerad strategi för 
sammanhållningspolitiken som omfattar flera olika fonder och uppmanar kommissionen 
att hålla fast vid denna strategi.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma om en modernisering och 
uppgradering av befintliga energikorridorer är att föredra framför nya korridorer med 
avseende på kostnadseffektivitet och allmänhetens acceptans. Parlamentet efterlyser 
också en bedömning av regionernas sammanlänkningskapacitet.

22. Europaparlamentet anser att den rådande ekonomiska situationen understryker behovet av 
att anta en integrerad energistrategi där hänsyn tas till energifrågornas ekonomiska, 
miljömässiga och sociala aspekter. Såväl de positiva som de negativa sekundäreffekterna 
måste beaktas vid de insatser som krävs för att på medellång och lång sikt säkra samtliga
EU-medborgares tillgång till säker och hållbar energi till rimliga kostnader.

23. Europaparlamentet erinrar om att det tredje energipaketet medför krav på att 
tillsynsmyndigheterna i samband med att de fastställer avgifterna inte bara ska bedöma 
investeringarna utifrån deras nytta för den egna medlemsstaten, utan även utifrån 
fördelarna för hela EU. Parlamentet uppmanar byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (Acer) att garantera att dess medlemmar tar hänsyn till dessa 
krav. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga mekanismer för kompensation 
om kostnader och fördelar inte kan fördelas rättvist genom avgifterna och anser att en 
sådan kompensation ska delas mellan berörda städer och regioner.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att finansieringen avseende 
infrastrukturinvesteringar är marknadsbaserad, så att en snedvridning av konkurrensen 
och felriktade investeringsincitament kan undvikas liksom omotiverade skillnader mellan 
medlemsstaterna, dock på villkor att det allmänna intresset – särskilt på lokal och 
regional nivå och i områden med särskilda geografiska villkor, t.ex. öar, bergsregioner 
och glest befolkade regioner – säkras genom begränsade offentliga finansieringar som bör 
leda till en innovativ blandning av finansiella instrument som i sin tur attraherar privata 
investerare.

25. Europaparlamentet är medvetet om problemen i de regioner som domineras av ett 
begränsat antal marknadsaktörer, vilket leder till att infrastrukturen utvecklas och förnyas 
långsamt. Parlamentet beklagar att detta medför att principen om att ”användaren betalar” 
inte kan tillämpas universellt och anser därför att det i dessa fall fortfarande kan behövas 
offentlig finansiering för att man ska kunna bygga upp den infrastruktur som krävs för att 
utveckla dessa nationella och regionala energimarknader som en del av den europeiska 
energimarknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att se över reglerna för statligt 
stöd i detta sammanhang och vid behov lägga fram förslag för att ändra dessa regler så att 
medlemsstaterna kan främja en modernisering av infrastrukturen.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utfärda ett nytt vägledande dokument om 
offentlig finansiering av projekt och befintlig lagstiftning om statligt stöd med tydliga 
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kriterier för offentlig finansiering av energiinfrastruktur. Parlamentet betonar att detta 
dokument måste upprättas gemensamt av generaldirektoratet för energi, 
generaldirektoratet för konkurrens och generaldirektoratet för regionalpolitik så att man 
kan undvika att kommissionens olika regler strider mot varandra.

27. Europaparlamentet betonar att internationella avtal, t.ex. Esbokonventionen, måste 
beaktas innan ett gränsöverskridande projekt utformas eller utvidgas och påpekar att man 
vid en utbyggnad av energinäten måste eftersträva ett fördjupat samarbete, särskilt mellan 
Ryssland/Vitryssland och Baltikum, och i högre grad använda sig av energidialogen 
mellan EU och Ryssland för detta ändamål, inte minst med tanke på energitryggheten för 
EU:s medlemsstater och regioner.

28. Europaparlamentet understryker vikten av ett närmare och effektivare samarbete med den 
privata sektorn och med olika finansiella institutioner, särskilt Europeiska 
investeringsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, så att den 
finansiering som krävs för bl.a. prioriterade gränsöverskridande projekt kan säkerställas. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka andra innovativa 
finansineringsinstrument och främja genomförandet av offentlig-privata partnerskap som 
de lokala, regionala och nationella myndigheterna ska se till att det finns incitament, 
regelverk och policystöd för. Parlamentet understryker i detta sammanhang behovet av att 
tekniskt stöd och finansieringslösningar tas fram på lokal och regional myndighetsnivå så 
att lokala aktörer kan få stöd i samband med att energieffektivitetsprojekt utformas – t.ex. 
genom att utnyttja Elena (EIB:s mekanism för tekniskt bistånd) och 
energitjänstföretagens erfarenheter när det gäller energieffektiv infrastruktur.

29. Europaparlamentet påminner om att de hinder som beror på ö- och bergsområdenas 
geografiska läge gör det mycket svårt att integrera dem i EU:s energinät. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att ta särskild hänsyn till regionernas skilda 
förutsättningar samt att i denna fråga noga uppmärksamma regioner med särskilda 
geografiska och demografiska särdrag, t.ex. öar, bergsområden och glesbygdsområden för 
att få större diversifiering av energikällorna och främja förnybara energikällor och på så 
sätt minska beroendet av energi utifrån. Parlamentet uppmanar kommissionen att bland 
sina prioriteringar för energiinfrastrukturer för 2020 ta med den särskilda situation som 
råder när det gäller öarnas energisystem.

30. Europaparlamentet betonar särskilt behovet av att koncentrera sig på och främja 
infrastruktur för förnybar energi, framför allt smart, decentraliserad energiinfrastruktur, 
samt främja energieffektivitet för att minska beroendet av fossila bränslen och mängden 
förorenande utsläpp. Parlamentet pekar i detta sammanhang på den enorma ekonomiska 
potential som finns för regional utveckling när det gäller produktion av förnybar energi 
utifrån varje regions speciella förhållanden och vill lyfta fram de förnyelsebara 
energikällorna och deras potential i flera EU-regioner, samt behovet av att foga in dem i 
ett väl sammanlänkat och smart elnät med tillräcklig produktionskapacitet. Parlamentet 
understryker vidare att projekt med förnybar energi endast kan lyckas om de nationella 
överföringsnäten är tillräckligt moderna för dessa nya energiformer. Parlamentet anser att 
nätanslutningar till anläggningar för lagring av vattenkraft i alpområdet och i de nordiska 
länderna bör uppmuntras.
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31. Mot bakgrund av den betydelse som regionernas strategier för hållbar energi har för den 
regionala utvecklingspotentialen betonar Europaparlamentet behovet av en plattform för 
utbyte av bästa praxis som har etablerats i regionerna med utgångspunkt i goda exempel 
på kommuner och regioner som har riktat in sig på förnybar energi, energibesparingar 
och energieffektivitet. I detta avseende efterlyser parlamentet ett system för samråd och 
bedömning för att fastställa, sprida och ta efter bästa praxis och kännedom om 
allmänhetens acceptans för infrastruktur.
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