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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om lokale og regionale konsekvenser af udviklingen af intelligente net
(2013/2128(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 174, 175, 176, 177, 178 og 191 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 37 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til protokol nr. 26 til TEUF,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020: En 
strategi for intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst" (COM(2010)2020),

– der henviser til udfaldet af trilogforhandlingerne mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 
forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning 
(EF) om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af 
den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (COM(2013)0246 2011/0276 
(COD)),

– der henviser til udfaldet af trilogforhandlingerne mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 
forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning 
(EF) om særlige bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og 
Investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006 
(COM(2011)0614 2011/0275 (COD)),

– der henviser til udfaldet af trilogforhandlingerne mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 
forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning 
(EF) om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) 
nr. 1084/20066 (COM(2011)0612/2 2011/0274 (COD)),

– der henviser til udfaldet af trilogforhandlingerne mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 
forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning 
(EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår den finansielle tildeling til visse medlemsstater fra 
Den Europæiske Socialfond (COM(2013)560 2013/0271 (COD)),

– der henviser til udfaldet af trilogforhandlingerne mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 
forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for støtte 
fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt 
samarbejde (COM(2011)0611/2 2011/0273 (COD)),



PE523.006v01-00 4/12 PR\1009267DA.doc

DA

– der henviser til udfaldet af trilogforhandlingerne mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for 
territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af 
oprettelsen og gennemførelsen af sådanne grupper,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om 
fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF,

– der henviser til EF-retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse (EØS-relevant tekst) 
(2008/C 82/01),

– der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 734/2013 af 22. juli 2013 om ændring af 
forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens 
artikel 93,

– der henviser til Kommissionens forordning (EU) nr. .../.. af XXX om visse former for 
støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 
(gruppefritagelsesforordningen),

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "EU-retningslinjer for 
statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet" 
(2013/C 25/01),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. april 2011 med titlen "Intelligente 
forsyningsnet: fra innovation til etablering",

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 
fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere 
ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 
om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om 
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. marts 2011 med titlen "Køreplan for 
omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050" (COM(2011)0112),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. november 2012 med titlen "Et 
fungerende indre energimarked" (COM(2012)0663),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. juni 2012 med titlen "Vedvarende 
energi: en stor aktør på det europæiske energimarked" (COM(2012)0271),

– der henviser til Kommissionens grønbog af 27. marts 2013 med titlen "En ramme for 
klima- og energipolitikkerne frem til 2030" (COM(2013)0169),

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 12. september 2013 om 
mikrokraftvarmeproduktion – elektricitets- og varmeproduktion i lille målestok 
(2012/2930(RSP))
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– der henviser til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 
Rådets forordning (EF) om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling 
af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om 
databeskyttelse), Bruxelles, den 25. januar 2012, COM(2012)0011 2012/0011 (COD),

– der henviser til forslaget til Kommissionens arbejdsdokument med titlen "Regioner 2020 –
En vurdering af kommende udfordringer for EU's regioner", Bruxelles, 
14. november 2008, SEK(2008) 2868 endelig,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2010 med titlen 
"Regionalpolitikkens bidrag til intelligent vækst i Europa 2020",

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at det af eksemplerne på god praksis, hvad angår effektiv energiudnyttelse 
og decentraliseret energifremstilling, fremgår, at lokalsamfundene og borgerne også kan 
blive producerende forbrugere, der fremstiller energi til eget behov og samtidig sælger 
energi til nettene og er aktive i virtuelle kraftværker sammen med andre aktører, hvorved 
de opnår maksimale fordele, idet de inddrager alle aktører i planlægningen og 
gennemførelsen af regionale aktioner, fremmer aktiv deltagelse og udveksling af 
informationer og udarbejder samlede tilgange, hvori andre energirelaterede sektorer som 
transport og bolig er medtænkt, og anvender intelligente økonomiske støttemekanismer og 
skaber nye arbejdspladser;

Nye muligheder for den regionale økonomi

1. ser gerne et paradigmeskift i regionerne vedrørende fremstilling og forbrug af energi, hvor 
en traditionel ufleksibel model, der baserer sig på en "grundbelastningslogik", erstattes af 
en model, hvor produktionen er variabel, decentraliseret og lokal, hvor der er en stor andel 
af energi fra små enheder, der producerer vedvarende energi, hvor efterspørgslen kan 
imødekommes fleksibelt og hurtigt, og hvor lagringen er fordelt; fremhæver, at 
intelligente net er væsentlige i forbindelse med et sådant paradigmeskift, og at 
opbygningen af intelligente net bør være del af en tværsektoriel tilgang til 
regionaludvikling med henblik på at give regionerne de størst mulige fordele heraf;

2. fremhæver, at der i denne forbindelse skabes muligheder for at foretage geografiske (eller 
territoriale) ændringer af energinettet, der kan gavne ugunstigt stillede regioner, idet de 
kan gå fra at være energiforbrugende til energiproducerende regioner, hvilket vil give 
store økonomiske fordele og sikre en sikker energiforsyning; bemærker, at dette især kan 
gavne de fjerntliggende regioner og øer og regionerne og øerne i den yderste periferi;

3. opfordrer medlemsstaterne og regionerne til at investere i lokale intelligente net så tidligt 
som muligt og hertil benytte sig af de europæiske struktur- og investeringsfonde og 
finansielle løftestangsinstrumenter under hensyntagen til de miljømæssige, økonomiske, 
sociale og lokale behov, da der ikke findes en løsning, der passer til alle regioner;
opfordrer til en fleksibel tilgang på lokalt niveau for at begrænse hindringerne for 
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kombinerede foranstaltninger, hvad angår fremstilling, lagring og effektiv udnyttelse af 
energi, og til at samarbejde med andre sektorer såsom ikt- og transportsektoren;

4. understreger, at udbygningen af intelligente net kræver stabile langsigtede politiske 
rammer; opfordrer Kommissionen til at foreslå ambitiøse bindende mål for 2013, hvad 
angår energieffektivitet og vedvarende energi og emission af drivhusgasser, så investorer 
og tilknyttede industrier kan stole på fremtiden, og så udbygningen af et intelligent 
energisystem fremmes;

5. opfordrer til en mere fleksibel tilgang i EU's forordninger og direktiver om det indre 
marked for at begrænse hindringerne for regionsspecifikke løsninger, hvad angår 
produktion, forsyning og lagring af energi og indførelse af effektivitetsfremmende 
foranstaltninger og kombinationen af sådanne foranstaltninger;

6. understreger, at borgerne bør inddrages i alle faser, hvad angår planlægning af energi og 
net, gennemførelse og omstrukturering, at der bør gennemføres offentlige høringer i alle 
faser, og at distributionsnetoperatørerne og leverandørerne af intelligente net bør 
inddrages aktivt; opfordrer borgerne til at begynde at producere energi, så borgerne og 
lokalsamfundene kan producere deres egen energi fra vedvarende kilder og sælge 
overskydende energi til nettet, og opfordrer dem til at bruge netmålere og udnytte de 
økonomiske muligheder og handle som stærke lokale partnere, der gør en indsats for at 
producere energi fra vedvarende energikilder og spare på energien inden for rammerne af 
overordnede regionale planer;

Intelligente energisystemer

7. understreger, at hvis udbygningen af intelligente net skal lykkes, bør EU følge en strategi 
for intelligente energisystemer på regionalt og lokalt niveau, hvor intelligente net bliver en 
del af det regionale energisystem, og hvor der er en stor andel af energi fra vedvarende 
kilder, herunder med decentraliserede fremstillingskapaciteter, hvilket bør kombineres 
med efterspørgselsstyring, energieffektivitetsforanstaltninger, større energibesparelser og 
intelligente lagringsløsninger, medtænkning af transportsektoren (e-transport) og øget 
udveksling med nabonet;

8. opfordrer Kommissionen og dens taskforce for intelligente net til at opdatere og udvide 
dens gældende definition af intelligente net, så det også kommer til at medtage intelligente 
energisystemer; opfordrer de lokale og regionale myndigheder til at vedtage regionale 
strategier, der baserer sig på intelligente energisystemer;

9. understreger, at det med henblik på at sikre de økonomiske fordele ved intelligente net for 
regionerne er nødvendigt at kombinere direkte og indirekte fordele og knytte 
energisektoren til adskillige andre sektorer navnlig bolig- og transportsektoren men også 
sektorerne for miljø, byplanlægning, social inklusion, affaldshåndtering og byggeri med 
henblik på at nå målene vedrørende energibesparelser, og samtidig med at de økonomiske 
fordele skal maksimeres;

10. understreger, at ikt-løsningerne spiller en stor rolle i de intelligente energinet, da de giver 
mulighed for realtidskommunikation mellem de forskellige dele af det intelligente net fra 
produktionsleddet til slutbrugerleddet og giver mulighed for tovejsudveksling af 



PR\1009267DA.doc 7/12 PE523.006v01-00

DA

informationer; opfordrer derfor regionerne til også at medtænke udviklingen af forskellige 
kommercielt fordelagtige interoperable ikt-teknologier i udbygningen af de intelligente 
energisystemer, så der på regionalt niveau spares mest mulig energi i forbindelse med 
regional planlægning, der omfatter intelligente net;

11. opfordrer til innovation og større investeringer i ikt-sektoren med henblik på at finde 
løsninger på de største udfordringer, som de intelligente teknologier står over for, og som 
omfatter teknologiernes interoperabilitet med eksisterende net, idet der dog også eksisterer 
reguleringsmæssige udfordringer; opfordrer Kommissionen og de nationale og regionale 
aktører til at udarbejde positive reguleringsmæssige og investeringsmæssige rammer til 
udviklingen af interoperabile ikt-løsninger;

Positive virkninger for den lokale beskæftigelse

12. opfordrer stærkt alle regioner til at investere i intelligente energisystemer, der potentielt 
kan skabe lokale og vedvarende arbejdspladser; fremhæver, at byggeriet er en af de 
vigtigste sektorer, hvor der vil blive skabt arbejdspladser, og at de ikke kun skabes med 
direkte investeringer i intelligente energinet, men også ved investeringer i 
energieffektivitetsforanstaltninger og renovering f. eks. i boligsektoren;

13. bemærker, at Kommissionen i 2009 beregnede, at opnåelsen af målene for vedvarende 
energi i 2020 ville skabe omkring 2,8 mio. arbejdspladser udover at skabe en samlet 
merværdi på omkring 1,1 % af BNP inden 2030; bemærker, at European Renewable 
Energy Council vurderer, at hvis 45 % af energien kommer fra vedvarende energikilder i 
2030, vil der være blevet skabt 4,4 mio. arbejdspladser, og hvis energisystemet i EU er 
100 % vedvarende i 2050, vil der være 6,1 mio. mennesker ansat i sektoren;

14. opfordrer alle regionerne til at investere i færdigheder og uddannelse i tilknytning til disse 
arbejdspladser og tage højde for, at der også vil blive skabt et betydeligt antal 
arbejdspladser i ikt-sektoren, transportsektoren og sektorerne for levering af udstyr og 
tjenesteydelser f. eks. til nye anlæg;

15. fremhæver, at offentlige investeringer i intelligente energisystemer, herunder gennem de 
europæiske struktur- og investeringsfonde, kan skabe vedvarende lokale arbejdspladser og 
give regionerne fordele på lang sigt og navnlig blive anvendt som et instrument til at løse 
økonomiske problemer især i kriseramte lande;

Borgernes rolle

16. fremhæver, at det fremgår af undersøgelser om bedste praksis og af de bedste eksempler, 
at successen bag intelligente energisystemer ofte afhænger af, om de er lokalt ejet af de 
enkelte borgere, kooperativer, lokalsamfund eller af flere af disse i fællesskab; erkender, 
at sådanne former for ejerskab øger accepten af investeringer i alle dele af de intelligente 
energisystemer; anbefaler, at borgerne inddrages i alle faser af udbygningen af 
udviklingen af et intelligent energisystem;

17. opfordrer Kommissionen til at fjerne hindringerne for lokalt ejerskab i den eksisterende 
EU-lovgivning, navnlig i statsstøttereglerne; opfordrer medlemsstaterne til at støtte 
mulighederne for at føre lokalt produceret energi til nettet og dele lokal energi ikke kun 
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mellem nettet og slutbrugere, men også på tværs af grænserne og mellem 
slutbrugerenhederne, hvilket vil være en tilskyndelse til lokalt ejet energiproduktion og 
deling af lokalt produceret energi;

18. understreger, at udbygningen af intelligente energisystemer i høj grad vil have betydning 
for de offentlige og private sfærer, da forsyningen af energi vil medføre indsamling af 
oplysninger og kommunikation af disse i realtid; opfordrer derfor til gennemsigtige 
procedurer på alle niveauer, inddragelse af alle aktører, herunder borgere, erhvervsliv, 
industri, lokale myndigheder, distributionsnetoperatører, transmissionsnetoperatører, 
lokale og regionale databeskyttelsesmyndigheder eller ombudsmænd og leverandørerne af 
teknologier til intelligente net;

Databeskyttelse og datasikkerhed

19. fremhæver, at intelligente energisystemer vil blive drevet med store mængder af 
personlige data og profiler, og der vil være en høj risiko for brister på datasikkerheden;
bemærker, at der er grund til bekymringer, navnlig hvad angår forbrugernes nytte af 
intelligente målere, og ser gerne, at der foretages flere evalueringer af disse forhold og 
flere undersøgelser af databeskyttelse og datasikkerhed i tilknytning til intelligente 
målere; understreger derfor, at persondata skal beskyttes uden undtagelse, så de forbliver 
beskyttet og sikret;

20. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at databeskyttelsesforordningen styrkes og vedtages 
snarest; opfordrer Kommissionen til at udarbejde strenge retningslinjer for indsamling af 
data, dataminimering, datatransmission og datasikkerhed i intelligente energisystemer;
understreger, at persondata kun må bearbejdes til det særlige formål at levere energi og 
kun i det omfang, at det er strengt nødvendigt, og at persondata ikke må anvendes til 
forskelsbehandling, hvad angår priser;

21. understreger, at der er behov for bedre databeskyttelse og datasikkerhed og -metoder, når 
målersystemerne er installeret; understreger, at en garanti for databeskyttelse og 
datasikkerhed for alle enkeltpersoner og husholdninger, der er knyttet til nettet, er 
nødvendigt for, at nettet kan fungere optimalt og udbygges; understreger, at 
dataindsamling kun må anvendes for at sikre sikker energiforsyning; opfordrer 
medlemsstaterne til at styrke databeskyttelsesreglerne og sikre, at enkeltpersonernes 
rettigheder på dette område bevares;

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fokusere på forskning, udvikling og 
investeringer i avancerede værktøjer til fremme af anonymitet under hensyntagen til 
betydningen af at gøre persondata anonyme med henblik på at øge offentlighedens accept 
af intelligente energisystemer;

Rammer for gode intelligente energisystemer

23. fremhæver, at under de nye ESIF-forordninger for perioden 2014-2020 er 
medlemsstaterne forpligtede til at koncentrere ESIF-ressourcerne på investeringer i et 
intelligent, bæredygtigt og inklusivt Europa; glæder sig over, at der fastsættes en 
mindsteandel for regionerne, som afhængig af deres økonomiske udviklingsniveau skal 
afsætte op til 20 % af EFRU-ressourcer til produktion og distribution af energi fra 
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bæredygtige kilder, energieffektivitet og intelligente net på distributionsniveauet;
fremhæver, at samhørighedsfonden giver mulighed for investeringer på dette område og 
opfordrer medlemsstaterne til at gøre god brug af denne nye mulighed;

24. understreger, at struktur- og investeringsfondene fungerer som katalysatorer for 
investeringer, og da flere territoriale niveauer er omfattet af finansierings- og 
beslutningstagningsprocessen, er forvaltning på flere niveauer vigtig for en vellykket 
gennemførelse; glæder sig over, at der er yderligere finansieringsmuligheder inden for 
programmet "Intelligent Energi – Europa";

25. anbefaler, at støtte til intelligente net på distributionsniveau ikke betragtes som statsstøtte;
understreger, at udbygningen af intelligente net og energi fra vedvarende kilder ikke bør 
bremses af den nyligt foreslåede reform af statsstøtte på energiområdet; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at afstå fra at benytte teknologineutrale udbud, da dette i de 
fleste tilfælde vil udelukke små decentraliserede projekter og følgende bremse innovation 
og regionsspecifikke tilgange;

26. opfordrer Kommissionen til at fjerne hindringerne for investeringer i intelligente 
energisystemer ved navnlig inden for moderniseringen af statsstøttepolitikken at tillade, at 
alle dele af regionale og lokale intelligente energisystemer kan fritages fra reglerne for 
offentlig støtte, herunder tværsektorielle investeringer og operationer; anmoder 
indtrængende om, at intelligente energisystemer medtages som kategori i Kommissionens 
fremtidige forordning, der erklærer visse former for statsstøtte forenelig med det indre 
marked i forbindelse med anvendelsen af traktatens artikel 107 og 108 
(gruppefritagelsesforordningen) og tilpasser forordningerne om andre kategorier for 
gruppefritagelse, der har tilknytning til udbygningen af intelligente energisystemer;

27. understreger, at interoperabilitet inden for intelligent infrastruktur er af afgørende 
betydning, da regulatorisk usikkerhed og uensartede standarder sinker udbredelsen af 
intelligent infrastruktur; opfordrer derfor til et større samarbejde mellem de forskellige 
europæiske organisationer for tekniske standarder; fremhæver, at det er nødvendigt med 
åbne standarder for at fremme interoperabilitet;

28. opfordrer regionerne til at indgå i netværkssamarbejde og dele fordelene og udveksle 
viden og bedste praksis og til at samarbejde i forbindelse med costbenefitanalyserne af de 
intelligente energisystemer inden for rammerne af de europæiske struktur- og 
investeringsfondes mål om territorialt samarbejde; opfordrer Kommissionen til at oprette 
et tværnationalt net for regioner med intelligente energinet; opfordrer de tværnationale 
regioner til at gøre brug af det retlige instrument i den europæiske gruppe for territorialt 
samarbejde til i fællesskab at oprette og forvalte tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse på området for vedvarende energi og energibesparelser og intelligent 
netinfrastruktur i et sådant netværk;

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
Regionsudvalget.
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BEGRUNDELSE

I tider med stigende energipriser, klimaforandringer og samfundsøkonomiske udfordringer er 
alle regioner i EU nødt til at finde metoder til at sikre en stabil og sikker energiforsyning, som 
er økonomisk overkommelig for alle borgere, mens der samtidig tages hensyn til aspekter som 
miljø og bæredygtighed.

Hvis man betragter forskellige intelligente energisystemer og initiativer til intelligente net, 
står det klart, at der allerede findes mange løsninger. Nogle regioner er gået fra at være 
energiaftagere til at blive energileverandører og har lagt kraftig vægt på vedvarende energier 
og derved tilvejebragt en model for bæredygtig energiproduktion, som giver mulighed for at 
stabilisere energipriserne og skabe gevinst på samme tid.

Eksempler på dette omfatter regionen Burgenland i Østrig. Güssing i Burgenland var tidligere 
et fattigt udkantsområde, der har ændret sig til en model for bæredygtighed og opfylder alle 
sine energibehov på grundlag af lokale og vedvarende energikilder. På øer som Madeira 
(Portugal), El Hiero (Spanien), Samsø (Danmark) og Ikaria (Grækenland) er der sket et stort 
skift i dækningen af energibehovet. Den blev tidligere sikret med fossile brændstoffer men 
sikres nu i stor grad fra vedvarende energikilder, og der er opbygget intelligent infrastruktur 
og lagringskapacitet.

Et andet konkret eksempel på bedste praksis inden for en modelregion er den regenerative 
modelregion Harzen, som er en ugunstigt stillet region i Tyskland, som indeholder alle de 
førnævnte komponenter: produktion og distribution af energi, som hovedsageligt er baseret på 
vedvarende energier, forsknings- og udviklingsaktiviteter, energioplagring, energiforbrug og 
-besparelse (herunder intelligente målere, høj produktion, isolering, e-transport).

Andre eksempler på kommuner og regioner, der sikrer energisikkerhed og mindsker 
afhængigheden af importeret energi, er Hostětín i Den Tjekkiske Republik, Orkney Micro 
Renewables-projektet i Skotland, samt pilotbyer og -kommuner under Kommissionens 
program CONCERTO, hvor der er givet støtte til 58 pilotprojekter i 23 lande. Andre 
initiativer er CO-POWER, der giver borgerne mulighed for at skabe energifællesskaber på 
tværs af Europa.

Ser man på de førende regioner og samfund kan det bemærkes, at gode resultater ofte skyldes, 
at der er åbenhed og gennemsigtighed i forholdene mellem myndighederne, virksomhederne, 
industrien, lokalsamfundet og borgerne. En fælles planlægning og gennemførelse i en indsats, 
der inddrager alle, skaber synergieffekter og større fordele for regionerne på lang sigt og ikke 
kun sikker og økonomisk overkommelig energiproduktion og -forsyning men også 
økonomiske, sociale og miljømæssige fordele. De bedste resultater opnås derfor med en 
samlet tilgang, hvor en intelligent infrastruktur opbygges omkring intelligente energisystemer 
og er del af en mere intelligent samlet regional plan, der også omfatter tilknyttede sektorer 
som transport, bolig og byplanlægning. E-busser kan fungere som energilagringssystemer i 
forbindelse med lokalt produceret energi, og når energiefterspørgslen er begrænset, f. eks. ved 
stærk vind om natten, således at energien lagres og anvendes lokalt. Hvis borgerne på lige fod 
med de lokale virksomheder og større industrivirksomheder gør en indsats for at spare energi, 
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f. eks. med bedre isolation, er det muligt at opnå samlede besparelser. Sammen med forsøgene 
på at reducere energiforbruget under spidsbelastninger ved f. eks. at lade maskinerne køre om 
natten, kan spidsbelastningerne ændres, og den logik, hvor nettene skal kunne klare stadig 
større spidsbelastninger, kan hermed blive brudt. Intelligente net med intelligente målere og 
intelligente lagringsløsninger kan fremme denne udvikling, da de på den ene side giver 
mulighed for en ny, mere intelligent type energisystem – hvor energi genereres og bruges nær 
produktionsstedet frem for at skulle transporteres over lange strækninger – mens der er 
mulighed for tovejskommunikation mellem produktions- og forbrugssiden.

Udover at sikre energiforsyningen og mindske afhængigheden af fossile brændstoffer skaber 
intelligente net adskillige andre fordele for lokalsamfundene nemlig beskæftigelse og 
"grønne" arbejdspladser. Sektoren for vedvarende energi er kommet godt gennem den 
nuværende økonomiske krise og skaber fortsat arbejdspladser i de regioner, hvor der er størst 
behov herfor som ved kysterne og i landdistrikterne. I 2009 beregnede Kommissionen, at hvis 
målene for vedvarende energi i 2020 nås, vil det skabe omkring 2,8 mio. arbejdspladser i 
sektoren, og det vil skabe en samlet merværdi på 1,1 % af BNP i 2030. I sin betænkning "A 
100 % Renewable Energy Vision for the European Union" vurderer European Renewable 
Energy Council, at hvis 45 % af energien kommer fra vedvarende energikilder i 2030, vil der 
være blevet skabt 4,4 mio. arbejdspladser, og hvis energisystemet i EU er 100 % vedvarende i 
2050, vil der være 6,1 mio. mennesker ansat i sektoren. Desuden vil der blive skabt eller 
opretholdt arbejdspladser lokalt som f. eks. i byggesektoren, når der investeres i 
energibesparende foranstaltninger i boligerne.

En integreret udbygning af intelligente net som del af regionale energiplaner vil også give 
borgerne mulighed for at spille en aktiv rolle og påtage sig ansvar med hensyn til 
planlægningen af energi og net i deres regioner, og de vil høste de økonomiske og sociale 
fordele af sådanne beslutninger. Det kan føre til, at borgerne på samme tid bliver ikke kun 
brugere af energi men også producenter af energi og kan sælge den energi, de selv producerer, 
til et intelligent net.

Alt dette viser, at intelligente net kan blive hjørnestenen i en større vision om vedvarende 
energi, hvor der produceres mere energi fra vedvarende kilder, hvor der spares energi, og hvor 
lokalt produceret energi bruges bedre og især lokalt. Vi skal derfor betragte intelligente 
energisystemer som et samlet begreb, der skaber betydelige fordele for de europæiske 
regioner.

Ikke desto mindre er der udfordringer, der skal tages op for at skabe mere intelligente 
energisystemer i EU-regionerne. Borgerne skal have sikkerhed for, at når der skabes 
intelligente energisystemer, der er baseret på tovejskommunikation og altså på slutbrugerdata, 
garanteres og håndhæves databeskyttelsen og datasikkerheden hele tiden. På et mere generelt 
lovgivningsmæssigt niveau er det nødvendigt at se nærmere på statsstøttereglerne. Det er især 
sandt, når man betragter den tværsektorielle tilgang, hvor ikt og energi er sammenknyttet. Der 
er ligeledes mange lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige udfordringer, hvad angår 
områderne langs grænserne. Disse grænser mellem sektorer og lande skal åbnes, da kun en 
samlet tilgang kan sikre alle de fordele, der er knyttet til udbygningen af intelligente 
energinet. Her det væsentligt, at der er stabile og positive reguleringsmæssige og 
lovgivningsmæssige rammer, hvad angår alle former for investeringer og samarbejde på lang 
sigt i forbindelse med intelligente energisystemer.
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Det er muligt at opnå mere bæredygtige regioner og samfund i Europa. Hvis vi gør en samlet 
indsats, vil de modelregioner og -øer, der fremhæves i denne begrundelse, ikke længere være 
foregangseksempler, men billedet på et EU, der er rigere, mere bæredygtigt og mere 
energiuafhængigt.


