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FORSLAG

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

1. glæder sig over Kommissionens energikøreplan 2050 og dens målsætning om at sikre alle 
europæiske borgere lige og universel adgang til en bæredygtig energiforsyning;

2. understreger, at det er nødvendigt at forene gennemførelsen af klimamålene med behovet 
for bæredygtig og konkurrencedygtig vækst og energisikkerhed i regionerne; finder det i 
denne henseende dybt beklageligt, at køreplanen alene bygger på scenarier på EU-plan, 
ikke redegør for konsekvenserne af politiske valg for de enkelte medlemsstater og ikke 
tager højde for de særlige forhold på lokalt og regionalt plan; mener, at deres deltagelse i 
alle gennemførelsesfaser og -procedurer er afgørende for at bevare og styrke den 
territoriale samhørighed;

3. støtter henstillingen fra den rådgivende gruppe for energikøreplanen om udtrykkeligt at 
beskæftige sig med og afdække de potentielle afvejninger og synergier mellem CO2-
reduktion, forsyningssikkerhed og konkurrenceevne inden for hvert scenarie; 

4. opfordrer på det kraftigste til at indarbejde konklusionerne fra Kommissionens 
arbejdsdokument "Regioner i 2020 – en vurdering af fremtidens udfordringer for EU's 
regioner" om vigtigheden af også at tage højde for potentialet i regionerne i den yderste 
periferi og de mindre udviklede regioner på energiforsyningsområdet i de kommende år;

5. understreger, at alle fremtidige tiltag på energiområdet skal sikre en retfærdig fordeling af 
byrden mellem de europæiske regioner og tage højde for deres specifikke forhold;

6. mener, at der må rettes opmærksomhed mod de regioner, hvor den primære energikilde 
stadig er kul, og/eller hvor kulproduktion og kulbaseret elproduktion er afgørende 
regionale beskæftigelseskilder; mener, at der er behov for de yderligere sociale 
foranstaltninger i medlemsstaterne støttet af stærke EU-foranstaltninger, hvis de regionale 
arbejdsmarkeder skal kunne tilpasse sig grønne job og uddannelse, og hvis scenarierne i 
energikøreplanen 2050 skal kunne accepteres af befolkningerne i de berørte regioner; 
mener, at det er nødvendigt at gå ind for at fremme vedvarende energi og 
energibesparelser i overensstemmelse med 2020-målene;

7. mener, at forslagene i energikøreplanen skal støttes af en passende finansiering af 
specifikke programmer, og at samhørighedspolitikken ikke bør opfattes som en erstatning 
for en sådan finansiering; understreger, at samhørighedspolitikken kan støtte visse 
indsatsområder såsom energieffektivitet som en supplerende kilde til finansiel støtte, men 
kun hvis de pågældende programmer fremmer målsætninger for samhørighedspolitikken;

8. understreger, at de fleste scenarier i energikøreplanen ikke er gennemførlige, hvis ikke 
tilslutningen øges, og hvis der ikke udvikles lokale og regionale intelligente 
distributionsnet til elektricitet og gas samt decentral produktion og mikroproduktion af 
vedvarende energi; mener, at EU ud over grænseoverskridende projekter bør vedtage 
foranstaltninger til støtte for etableringen eller ajourføringen af denne slags lokal og 
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regional intelligent energiinfrastruktur i alle europæiske regioner;

9. mener, at man for at sikre energiforsyningssikkerheden bør give regionerne ved EU's ydre 
grænser særlig opmærksomhed ved at støtte etableringen af net og udviklingen af nye 
energiinfrastrukturer i samarbejde med nabolandene; 

10. bemærker, at alle energiprognoser, herunder energikøreplanen, bygger på usikre 
antagelser vedrørende teknologiske og økonomiske udviklinger; understreger derfor, at 
alle politiske valg og programmer, herunder dem, der er knyttet til 
samhørighedspolitikken, skal underkastes fortsat revision og justeringer og baseres på de 
mest forsigtige antagelser;

11. påpeger, 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; mener, at det er vigtigt at tage højde for såvel de 
gavnlige som de skadelige bivirkninger under udførelsen af det arbejde, der på 
mellemlang og lang sigt er nødvendigt for at sikre alle europæiske borgere adgang til 
sikker og bæredygtig energi til en overkommelig pris;

12. mener – i betragtning af at hvert eneste scenarie i energikøreplanen viser, at energipriserne 
vil stige i løbet af de kommende år – at medlemsstaterne bør enes om tiltag, der har til 
formål at sikre, at prisstigningerne står i forhold til de forskellige niveauer af 
husstandsindkomster i Europa, og undgå en øget energifattigdom i Europa;

13. bemærker, at forskellige geografiske vilkår gør det umuligt at gennemføre en fælles 
energipolitik for alle regioner; mener uanset kriteriet for fælles handling, og idet 
Parlamentet er bevidst om nødvendigheden af at overholde EU's politiske rammer, at hver 
enkelt europæisk region bør kunne følge en individuel plan, der er tilpasset dens situation 
og økonomi, og udvikle de bæredygtige energikilder, der kan opfylde målene i 
energikøreplanen 2050 mest effektivt, og minder om, at produktion af især vedvarende 
energi spiller en central rolle for udviklingen af og beskæftigelsen i både landdistrikterne 
og de områder, der ikke er landdistrikter; opfordrer derfor alle regioner til at udvikle og 
gennemføre energistrategier og til at overveje at indarbejde energi i deres forsknings- og 
innovationsstrategier for intelligent specialisering; mener, at EU på grundlag af en sådan 
specialisering bør måle europæiske energimål på EU-plan i stedet for nationale mål;

14. beklager, at Kommissionen ikke har gennemført de fagfællebedømte henstillinger fra 
Kommissionens rådgivende gruppe om energikøreplanen 2050; opfordrer Kommissionen 
til at udgive en ajourført version af energikøreplanen, som tager højde for disse 
henstillinger;

15. minder om, at den energimæssige udfordrings regionale dimension i høj grad afgøres af 
nationale beslutninger vedrørende energimiks og udvikling af energiinfrastruktur; 
understreger derfor behovet for, at EU udvikler en egentlig fælles energipolitik, som kan 
sikre et velfungerende indre marked og energiforsyningssikkerhed og er gældende for alle 
regioner;

16. støtter en global aftale om klimaændringer, men beklager, at køreplanen ikke præsenterer 
et scenarie, hvor der ikke nås en sådan aftale; understreger risikoen for CO2-lækage for 
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Europas sværindustri og konsekvenserne for den regionale udvikling og sociale 
samhørighed;

17. anmoder Kommissionen om at fremlægge et forslag til, hvordan man kan øge 
effektiviteten ved anvendelse af vedvarende energi i EU og dets regioner ved at stræbe 
hen imod et system af EU-dækkende fælles incitamenter for vedvarende energikilder, 
hvilket ville gøre det muligt at anvende specifikke typer af vedvarende energi i de EU-
regioner, hvor de er mest omkostningseffektive, og dermed sænke elpriserne; mener, at 
der på mellemlang sigt kunne oprettes markedsgrupper for vedvarende energi på regionalt 
plan;
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