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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 fremmer økonomisk 
udvikling, ny innovation og bæredygtig vækst i EU's regioner og desuden skaber 
arbejdspladser;

2. mener, at EU 's regionalpolitik har en vigtig rolle at spille i at fremme produktionen af 
vedvarende energi i hele EU; anser det for positivt, at samhørigheds- og 
regionalpolitikkens indsats for at fremme vedvarende energi er øget fra periode til periode, 
og anser det for særlig vigtigt, at retningslinjerne for Kommissionens politik er således, at 
finansieringen øges yderligere i den kommende periode; 

3. fastholder, at investeringer gennem fondene under den fælles strategisk ramme kan 
medvirke betydeligt til at løse udfordringerne i forbindelse med vedvarende energi; 
henleder også opmærksomheden på betydningen af private – først og fremmest 
europæiske – investeringer og af innovative finansielle instrumenter; understreger, uden 
dermed at negligere Horisont 2020's rolle, at forsknings- og udviklingsprojekter med 
støtte fra strukturfondene, især på græsrodsniveau, er centrale i forhold til udviklingen af 
den europæiske sektor for vedvarende energi og til at imødegå de særlige territoriale 
udfordringer; 

4. minder om, at en øget produktion af vedvarende energi vil medføre udfordringer for den 
eksisterende energiinfrastrukturs funktion; understreger vigtigheden af både offentlige og 
private midler til investering i energiinfrastruktur; mener, at for eksempel Elena i højere 
grad end før bør støtte store investeringsprojekter inden for vedvarende energi, og at 
programmet Intelligent Energi – Europa kan bruges til at fremme accepten af at anvende 
vedvarende energi; 

5. minder om betydningen af at være selvforsynende med energi og 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 lokalt produceret europæisk vedvarende energi er vigtige på lang 
sigt med henblik på at nå målene i energikøreplanen 2050 og Europa 2020-strategien; 

6. 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 politikken for vedvarende energi på grund af 
geografiske forskelle ikke kan være præcis den samme i alle regioner, understreger 
bioenergiens betydning for energiforsyningen og den økonomiske vækst og vitalitet, især i 
tyndt befolkede områder og landdistrikter;

7. fastholder, at effektive projekter for vedvarende energi ikke bør standse ved Unionens 
indre, for ikke at tale om ydre grænser; fremhæver betydningen af grænseoverskridende 
energiprojekter og konstaterer, at de europæiske regionale samarbejdsprogrammer, samt 
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IPA og ENI bør udnyttes fuldt ud for at fremme lanceringen af vedvarende energi; betoner 
også udveksling og udnyttelse af bedste praksis inden for rammerne af disse programmer;

8. minder om, at sammenhæng og vedholdenhed er centrale elementer i EU's klima- og 
energipolitik; noterer sig, at de opstillede mål og de krav, der pålægges produktionen, ikke 
alle nødvendigvis kan være ens i enhver henseende; påpeger, at lovgivning, som 
begrænser udnyttelsen af vedvarende energi i værste fald vil gøre målene vanskeligere at 
nå, hvilket kan påvirke de regionale økonomier negativt.


