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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. fastholder, at investering i og udnyttelse af vedvarende energi vil fremme økonomisk 
udvikling, ny innovation og teknologi samt bæredygtig vækst i EU's regioner; mener 
desuden, at dette vil sikre en diversificering af energiforsyningen og bidrage til EU's 
uafhængighed af konventionel energi, samtidig med at det skaber ny bæredygtig 
beskæftigelse, konkurrenceevne og territorial og social samhørighed;

2. konstaterer, at der i sektoren for vedvarende energi er skabt næsten en halv million job, og 
at en øget udbygning af denne sektor vil kunne skabe yderligere tre millioner job senest i 
2030;

3. opfordrer medlemsstaterne til fortsat at fremme investering i vedvarende energi og 
energikonvergens og beklager, at der er en tendens til at tilbagetrække incitamenter til 
vedvarende energikilder til fordel for andre miljømæssigt, socialt og økonomisk mindre 
bæredygtige energikilder;

4. mener, at EU's regionalpolitik har en vigtig rolle at spille i at fremme produktionen af 
vedvarende energi og også energieffektiviteten i hele EU samt på området for elleverancer 
og energitransporttjenester; anser det for positivt, at samhørigheds- og regionalpolitikkens 
indsats for at fremme vedvarende energi er øget fra periode til periode med mål, at 
vedvarende energikilder fuldt ud skal bidrage til EU's energipolitiske målsætninger, og at 
EU's energimålsætninger gennemføres i hele EU; anser det for særlig vigtigt, at 
retningslinjerne for EU's politik er således, at finansieringen er tilstrækkelig i den 
kommende periode 2014-2020; anser det for relevant at have ambitiøse mål for 
vedvarende energi, der går længere end til 2020, med henblik på at fremme en vedvarende 
og ren energiproduktion;

5. mener, at det for at opnå fuldt udbytte af fordelene ved vedvarende energikilder er 
nødvendigt med et tæt samarbejde på energiinfrastrukturområdet og med yderligere EU-
finansiering af nye teknologier;

6. mener, at en intelligent anvendelse af fællesskabsfinansieringen for den kommende 
programperiode 2014-2020 vil give mulighed for at opfylde målet om at øge andelen af 
vedvarende energikilder til 20 % og samtidig opfylde målene om bæredygtighed og 
konkurrenceevne i Den Europæiske Union;

7. fastholder, at investeringer gennem fondene under den fælles strategisk ramme kan 
medvirke betydeligt til at løse udfordringerne i forbindelse med vedvarende energi og til 
at udnytte energieffektivitetspotentialet heri; henleder også opmærksomheden på 
betydningen af offentlige og private – først og fremmest europæiske – investeringer og af 
innovative finansielle instrumenter; understreger, uden dermed at negligere forsknings- og 
udviklingsprojekter med støtte fra strukturfondene, især på græsrodsniveau, Horisont 
2020's rolle i udviklingen af den europæiske sektor for vedvarende energi og i 
imødegåelsen af de særlige territoriale udfordringer; understreger, at investeringer inden 
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for vedvarende energikilder er væsentlige for at fremme deres konkurrenceevne i forhold 
til andre – mere traditionelle – energikilder;

8. påpeger, at intelligente net – som beskrevet i Kommissionens energiplan – vil være af 
relevans i fremtiden for at afhjælpe ubalancen i de tilgængelige vedvarende energikilder i 
EU og for at skabe et fælleseuropæisk energimarked, som er i stand til at forsyne alle 
regioner med disse former for energi; 

9. understreger, at anvendelsen af vedvarende energiteknologier bør optimeres på grundlag 
af tilgængeligheden af vedvarende energikilder i regionen; påpeger, at en øget produktion 
af vedvarende energi vil medføre udfordringer for den eksisterende energiinfrastrukturs 
funktion, eftersom kilderne ofte har en fjern beliggenhed og derfor kræver et omfattende 
arbejde med udvikling af transmissions- og distributionslinjer; mener, at det er nødvendigt 
med justeringer af infrastrukturen i EU for yderligere at integrere vedvarende energikilder, 
både på transport- og distributionsniveau, og at national lovgivning skal sikre forenkling 
og fremme af procedurerne for planlægning, idet de ofte kræver interaktion på forskellige 
planlægningsniveauer; understreger vigtigheden af både offentlige og private midler, når 
der tales om investering i energiinfrastruktur; understreger kraftigt, at der er behov for, at 
der sker fremskridt i udviklingen og udvidelsen af EU's indre energimarked; understreger 
strukturfondenes potentiale med hensyn til at modernisere den nuværende 
energiinfrastruktur og fremme en hensigtsmæssig sammenkobling af den europæiske 
infrastruktur med henblik på at integrere vedvarende energikilder i det europæiske 
energimarked; understreger også vigtigheden af at oprette intelligente elnet; fastholder 
dog, at EFRU-finansieringsbeløbet til ny energikapacitet er temmelig lavt i indeværende 
finansieringsperiode; mener, at for eksempel Elena bør støtte storstilede 
investeringsprojekter, men også i højere grad end før decentraliserede 
investeringsprojekter inden for vedvarende energi, og at programmet Intelligent Energi –
Europa kan bruges til at fremme yderligere udvikling af vedvarende energi og desuden 
fremme fælles projekter mellem små landsbysamfund, herunder i landdistrikterne, 
vedrørende vedvarende energi;

10. bemærker, at de mest effektive og konkurrencedygtige anlæg for produktion af 
vedvarende energi i EU nogle gange ligger i stor geografisk afstand fra forbrugsstederne, 
og at der derfor er behov for at udvikle passende net til transmission af ren energi; 
understreger, at der også er behov for at fremme en effektiv lokal produktion af 
vedvarende energi for at mindske transmissionstab, styrke forsyningssikkerheden og 
fremme regional selvforsyning med energi;

11. støtter en forvaltning på flere planer og en decentraliseret tilgang til energipolitik og 
vedvarende energi, herunder bl.a. "borgmesteraftalen" og en yderligere udvikling af 
initiativet "intelligente byer" samt fremme af de bedste løsninger på regionalt og lokalt 
plan ved hjælp af oplysningskampagner;

12. minder om betydningen af at være selvforsynende med energi og af at garantere 
energiforsyningssikkerhed i hele EU samt den vigtige rolle, som de europæiske 
vedvarende energikilder, herunder de langsomt vedvarende energikilder, spiller for de 
regionale økonomier, minder om, at bestræbelserne på at erstatte fossil og importeret 
energi med europæisk vedvarende energi produceret lokalt og regionalt, herunder inden 
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for rammerne af grænseoverskridende samarbejdsprojekter, er vigtige på lang sigt med 
henblik på at nå målene i energikøreplanen 2050 og Europa 2020-strategien og dermed 
skabe adgang til sikker og bæredygtig energi til en overkommelig pris for alle EU-
borgere; beklager, at EU's afhængighed af importeret fossilt brændstof gør europæiske 
regioner sårbare over for kriser og for så vidt angår konkurrenceevne;

13. mener, at Europas regioner har brug for større fleksibilitet til at tilpasse sig og drage fordel 
af de vedvarende energikilder, der er tilgængelige i de forskellige områder, hvilket 
indebærer en fuld udnyttelse af decentraliseret energiproduktion for at håndtere de 
forskellige muligheder og udnytte dem, hvor tilgængeligheden er størst; påpeger, at dette 
bør gøres via en decentraliseret tilgang, der fokuserer på intelligente net og teknologi, og 
som fremmer forbindelsen mellem innovation og investering på en bæredygtig måde;

14. mener, at de lokale bæredygtige energistrategier spiller en vigtig rolle i forhold til regional 
og social udvikling, da de fremmer regionale aktørers deltagelse i vedvarende 
energiprojekter; konstaterer, at medlemsstaterne og regionerne har deres egne styrker for 
så vidt angår vedvarende energikilder, og at dette skyldes geografiske forskelle; 
bemærker, at politikken for vedvarende energi ikke kan være nøjagtig den samme i alle 
regioner, og at der derfor er behov for fleksibilitet; mener, at en regions specifikke styrker 
skal trækkes frem og udnyttes bedst muligt; minder om, at der må tages hensyn til lokale 
og regionale betingelser og ressourcer i forbindelse med udviklingen af vedvarende 
energikilders potentiale; understreger, at bioenergi og andre vedvarende energikilder kan 
gøre meget for at fremme energiforvaltningen og den økonomiske vækst og vitalitet, især i 
regionerne i den yderste periferi, i ø-områder og i fjerntliggende områder, tyndt befolkede 
områder og landdistrikter; mener, at støtte til vedvarende energi under den fælles 
strategiske ramme bør bidrage til den regionale distribution af den energi, der produceres, 
samt til projekter i mindre målestok vedrørende vedvarende energi; betoner SMV'ers 
betydelige rolle i politikken for vedvarende energikilder;

15. bemærker, at en integreret tilgang på nationalt niveau vil være nødvendig for at fremme 
anvendelsen af vedvarende energi; mener, at forskellige aktører bør inddrages i 
etableringen af infrastruktur uden at skabe nye lag af bureaukrati;

16. fastholder, at effektive projekter for vedvarende energi ikke bør standse ved EU's indre 
eller ydre grænser; fremhæver betydningen af grænseoverskridende energiprojekter og 
konstaterer, at de europæiske regionale samarbejdsprogrammer, samt IPA og ENI bør 
udnyttes for at fremme lanceringen af vedvarende energi; betoner behovet for udveksling 
og udnyttelse af bedste praksis inden for rammerne af disse programmer; støtter 
anvendelsen af midler, der er afsat til regional- og energipolitik, til projekter vedrørende 
vedvarende energi på tværs af grænserne med partnerlande uden for EU og forbindelser 
mellem nationale net i den tredje energipakke; understreger, at regioner, der grænser op til 
EU, i størst muligt omfang bør integreres i EU-netværket for at sikre bæredygtig udvikling 
på begge sider af grænsen; bemærker imidlertid, at eksistensen af adskillige forskellige 
ordninger til at fremme af vedvarende energikilder i medlemsstaterne fører til at en vis 
ineffektivitet, navnlig i grænseregioner; 

17. påpeger betydningen af gradvist at opnå et europæisk indre marked for vedvarende energi 
i alle Europas regioner, der tager hensyn til alle deres energikilder og derved giver dem 
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mulighed for at blive konkurrencedygtige på et bæredygtigt grundlag;

18. bemærker, at integrationen og udbredelsen af vedvarende energikilder bidrager væsentligt 
til at nedbringe de miljømæssige omkostninger ved konventionelle energikilder, mindske 
anvendelsen af fossile brændstoffer og drivhusgasemissioner, og at de derfor bør udvikles, 
samtidig med at der tages hensyn til naturbevarelse og biodiversitet;

19. minder om, at sammenhæng og vedholdenhed, innovation samt bæredygtighed er centrale 
elementer i EU's klima- og energipolitik, der skal medvirke til at opfylde Europa 2020-
målene og forøge andelen af energi fra vedvarende energikilder inden 2050; påpeger, at 
lovgivning, som begrænser udnyttelsen af vedvarende energi i værste fald vil gøre målene 
vanskeligere at nå, og at dette kan indvirke negativt på de regionale økonomier;

20. understreger behovet for en stærkere koordineret støtte på dette område til specifikke og 
målrettede informationskampagner, der tager hensyn til hver enkel regions særlige 
kendetegn og omfatter en forelæggelse af resultaterne, hvorved det fremgår, hvilke 
fordele, regionen har opnået gennem udnyttelsen af vedvarende energikilder;

21. understreger den værdifulde erfaring, der er opnået på lokalt niveau med hensyn til at 
opnå energiuafhængighed ved at fremme produktionen af vedvarende energi; anbefaler at 
fremme vedvarende energilandsbyer og kooperativer inden for vedvarende energi og lette 
udveksling af bedste praksis og netværksarbejde for at udnytte succesfulde modeller så 
godt som muligt;

22. bemærker, at regionale og lokale myndigheder har en afgørende rolle at spille, når det 
gælder om at anvende de mest nødvendige innovationer inden for energisektoren, hvis EU 
skal opfylde sine mål vedrørende vedvarende energi og energieffektivitet og skal have en 
reel mulighed for at påvirke disse mål; opfordrer til at følge en strategi baseret på 
forvaltning på flere niveauer med henblik på at skabe en tæt og effektiv forbindelse 
mellem nationale planer for vedvarende energi og regionale finansieringsstrategier; 
minder om, at midlet til at opnå et højt niveau af offentlig accept af og støtte til 
vedvarende energi er gennemsigtige procedurer i forbindelse med fysisk planlægning, 
byggeri og godkendelser med deltagelse af alle interesserede parter;

23. anmoder Europa-Kommissionen og medlemsstaterne om at forenkle 
godkendelsesproceduren, skabe en stabil og simpel lovgivningsmæssig ramme, reducere 
kompleksiteten af markedshindringer samt skabe incitament og forenklet adgang til 
finansiering, hvilket vil bidrage til anvendelsen af anlæg til vedvarende energi; opfordrer 
desuden Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre samfinansiering af 
finansieringsinstrumenter inden for rammerne af samhørighedspolitikken med midler fra 
Den Europæiske Investeringsbank;

24. henleder opmærksomheden på behovet for at fremme tiltag til at udnytte vedvarende 
energikilders potentiale i EU's regioner i den yderste periferi, i ø-områder og andre 
fjerntliggende områder, hvor der er en større afhængighed af fossilt brændstof på grund af 
afstand og geografisk isolation; opfordrer Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til 
at oprette særlige programmer på området vedvarende energi efter POSEI-ordningens 
retningslinjer for fuldt ud at udnytte disse områders enestående potentiale.
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