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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 lige 
og universel adgang til energi for alle europæiske borgere;

2. understreger, at det er nødvendigt at afbalancere 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 og ikke redegør for konsekvenserne af politiske valg for de enkelte 
medlemsstater og deres regioner; 

3. understreger, at alle fremtidige tiltag på energiområdet skal sikre en retfærdig fordeling af 
byrden mellem de europæiske regioner;

4. mener, at der må rettes særlig opmærksomhed mod de regioner, hvor den primære 
energikilde i øjeblikket er kul, og/eller hvor kulproduktion og kulbaseret elproduktion er 
afgørende regionale beskæftigelseskilder; mener, at der vil blive behov for EU-støttede 
sociale foranstaltninger, hvis scenarierne i energikøreplanen 2050 skal kunne accepteres af 
befolkningerne i disse regioner;

5. 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;

6. understreger, at de fleste scenarier i energikøreplanen ikke er gennemførlige, hvis der ikke 
udvikles lokale og regionale intelligente distributionsnet til elektricitet og gas; mener, at 
EU ud over grænseoverskridende projekter bør vedtage foranstaltninger til støtte for 
etableringen eller renoveringen af lokale net og navnlig adgang for beskyttede forbrugere;

7. 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;

8. 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;

9. bemærker, at forskellige geografiske vilkår gør det umuligt at gennemføre en fælles 
energipolitik for alle regioner; mener, at hver enkelt europæisk region bør kunne følge en 
individuel plan, der er tilpasset dens situation og økonomi, og udvikle de energikilder, der 
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kan opfylde målene i energikøreplanen 2050 mest effektivt; opfordrer derfor 
Kommissionen til at vedtage strategien for regional energispecialisering; mener, at EU på 
grundlag af en sådan specialisering bør gå over til at måle europæiske energimål på EU-
plan i stedet for nationale mål.


