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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om lokala och regionala konsekvenser av utvecklingen av smarta nät
(2013/2128(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 174, 175, 176, 177, 178 och 191 i Fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 37 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna,

– med beaktande av protokoll nr 26 till EUF-fördraget,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020: En 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

– med beaktande av resultatet från trepartsmötet mellan Europaparlamentet och rådet om 
förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser 
för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och 
Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, 
om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 1083/2006 (COM(2013)0246 – 2011/0276(COD)),

– med beaktande av resultatet från trepartsmötet mellan Europaparlamentet och rådet om 
förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (COM(2011)0614 –
2011/0275(COD)),

– med beaktande av resultatet från trepartsmötet mellan Europaparlamentet och rådet om 
förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Sammanhållningsfonden och 
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006 (COM(2011)0612/2 –
2011/0274(COD)),

– med beaktande av resultatet från trepartsmötet mellan Europaparlamentet och rådet om 
förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning 
(EG) nr 1083/2006 vad gäller medel till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden 
(COM(2013)0560 – 2013/0271(COD)),

– med beaktande av resultatet från trepartsmötet mellan Europaparlamentet och rådet om 
förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för 
stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt 
samarbete (COM(2011)0611/2 – 2011/0273(COD)),
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– med beaktande av resultatet från trepartsmötet mellan Europaparlamentet och rådet om 
förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 
1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för att 
förtydliga, förenkla och förbättra bildandet och genomförandet av sådana grupperingar,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 
om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 
2003/54/EG,

– med beaktande av Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd (text av 
betydelse för EES) (EUT C 82, 1.4.2008, s. 1),

– med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 734/2013 av den 22 juli 2013 om 
ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i 
EG fördraget,

– med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr …/.. av den XXX genom vilken 
vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 
och 108 i fördraget (allmänna gruppundantagsförordningen II),

– med beaktande av kommissionens meddelande EU:s riktlinjer för tillämpningen av 
reglerna för statligt stöd på snabb utbyggnad av bredbandsnät (EUT C 25 2013, 
26.1.2013, s. 1),

– med beaktande av kommissionens meddelande Smarta nät: från innovation till utbyggnad 
av den 12 april 2011,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 
23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara källor och om 
ändring och ett senare upphävande av direktiv 2001/77/EG och 2003/30/EG,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 
25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 
2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG,

– med beaktande av kommissionens meddelande Färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 2050 av den 8 mars 2011 (COM(2011)0112),

– med beaktande av kommissionens meddelande För en välfungerande inre marknad för 
energi av den 15 november 2012 (COM(2012)0663),

– med beaktande av kommissionens meddelande Förnybar energi: en viktig faktor på den 
europeiska energimarknaden av den 6 juni 2012 (COM(2012)0271),

– med beaktande av kommissionens grönbok En ram för klimat- och energipolitiken fram 
till 2030 av den 27 mars 2013 (COM(2013)0169),

– med beaktande av sin resolution av den 12 september 2013 om småskalig produktion av el 
och värme (2012/2930(RSP)),
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– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för 
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning), Bryssel den 25 januari 2012 
(COM(2012)0011 – 2012/0011(COD)),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument Regions 2020 – An assessment of 
future challenges for EU regions, Bryssel den 14 november 2008 (SEC(2008)2868),

– med beaktande av kommissionens meddelande Hur regionalpolitiken kan bidra till smart 
tillväxt i Europa 2020 av den 6 oktober 2010,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7–0000/2013), och av följande skäl:

A. Det finns bra exempel på effektiv energianvändning och decentraliserad energiproduktion 
som visar att lokala grupper och enskilda personer också kan bli ”prosumenter”, som 
producerar energi för eget behov samtidigt som de säljer till nätet och bedriver verksamhet 
i virtuella kraftverk tillsammans med andra aktörer. De uppnår maximala fördelar genom 
att inkludera alla aktörer i planeringen och genomförandet av regionala insatser, de 
stimulerar aktiv medverkan och informationsutbyte, och de utvecklar en helhetssyn genom 
att andra energirelaterade sektorer som transporter och bostäder inkluderas, intelligenta 
ekonomiska stödmekanismer används och nya arbetstillfällen skapas.

Nya möjligheter för den regionala ekonomin

1. Europaparlamentet välkomnar ett paradigmskifte för regionerna beträffande metoder för 
produktion och konsumtion av energi, bort från den oflexibla traditionella modellen, som 
bygger på ett baslastsystem, till en mångfaldig, decentraliserad och lokal produktion, som 
kombinerar en stor andel småskalig förnybar energi med flexibel och anpassningsbar 
efterfrågan samt fördelad lagerhållning. Parlamentet betonar att ett smart nät är av 
avgörande betydelse för att ett sådant paradigmskifte ska komma till stånd, och 
genomförandet av smarta nät måste bakas in i en sektorsövergripande strategi för regional 
utveckling för att uppnå största möjliga nytta för regionerna.

2. Europaparlamentet lyfter i detta sammanhang särskilt fram möjligheterna till geografiska 
(eller territoriella) förändringar i energinätet för missgynnade regioner, som kan utvecklas 
från energikonsumenter till energiproducenter och få ett stort ekonomiskt utbyte samtidigt 
som de säkrar sin energiförsörjning. Parlamentet konstaterar att detta i synnerhet skapar 
möjligheter för regioner och öar i de yttersta randområdena.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och regionerna att så snart som möjligt 
investera i lokala smarta nät genom att använda sig av de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, liksom finansieringsinstrument för att stimulera privata 
investeringar, och att i detta sammanhang ta hänsyn till den berörda regionens 
miljömässiga, ekonomiska, sociala och territoriella behov, eftersom en och samma lösning 
inte passar alla. Parlamentet efterlyser en flexibel strategi på lokal nivå för att minska 
hindren för kombinerade åtgärder för energiproduktion, energilagring och 
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energieffektivitet och för samarbete med andra sektorer, som informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) och transport.

4. Europaparlamentet betonar att det krävs en stabil och långsiktig politisk ram för att man 
ska kunna utveckla smarta nät. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ambitiösa 
och bindande mål för 2030 beträffande energieffektivitet och förnybar energi samt för 
utsläpp av växthusgaser, så att man erbjuder långsiktig säkerhet för investerare och 
sammankopplade branscher och skapar möjligheter för ett smart energisystem.

5. Europaparlamentet efterlyser en flexiblare strategi i EU:s förordningar och direktiv om 
den inre marknaden för att minska hindren för regionsspecifika lösningar vad gäller 
åtgärder för produktion, försörjning och lagring och effektivitet på energiområdet samt för 
kombinationer av sådana åtgärder.

6. Europaparlamentet betonar att allmänheten måste involveras i alla skeden av planeringen, 
genomförandet och ombyggnaden av energi- och nätstrukturerna, med offentligt 
deltagande vid varje etapp och aktiv medverkan av systemansvariga för distributionsnät 
och aktörer som tillhandahåller teknik för smarta nät. Parlamentet uppmanar enskilda 
individer och grupper att bli ”prosumenter”, som producerar förnybar energi för eget 
behov och kan sälja överskott tillbaka till nätet, med hjälp av s.k. net metering, för att på 
så sätt dra nytta av de ekonomiska möjligheterna och agera som starka lokala medspelare 
som ägnar sig åt hållbar energiproduktion och energibesparing inom ramen för ett 
övergripande regionalt energikoncept.

Smarta energisystem 

7. Europaparlamentet betonar att man bara kan lyckas med genomförandet av smarta nät om 
Europa även har en regional och lokal strategi för ”smarta energisystem”, där de smarta 
näten ingår i det regionala energisystemet och innehåller en stor andel energi från 
förnybara källor, inklusive decentraliserad produktionskapacitet, i kombination med 
efterfrågestyrning, åtgärder för energieffektivitet, större energibesparingar samt smarta 
lagringslösningar, transporter (e-transport) och större utbyte med intilliggande nät. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommission och dess arbetsgrupp för smarta nät att 
uppdatera och bredda den befintliga definitionen på smarta nät så att den även omfattar 
smarta energisystem. Parlamentet uppmanar lokala och regionala myndigheter att anta 
regionala strategier med ett smart energisystem som kärnpunkt.

9. Europaparlamentet betonar att smarta regionala nät bara kan bli ekonomiskt effektiva om 
man kombinerar direkta och indirekta fördelar och kopplar samman energisektorn med 
flera andra sektorer – i synnerhet bostäder och transporter, men också miljö, 
stadsplanering, social integrering, avfallshantering och byggnation – för att nå 
energibesparingsmålen samtidigt som man maximerar den ekonomiska nyttan.

10. Europaparlamentet betonar att IKT-sektorn har en avgörande roll för nätet i det smarta 
energisystemet, eftersom digital kommunikation i realtid mellan alla delar av det smarta 
nätet – från produktion till överföring till slutanvändaren – gör det möjligt för 
informationsflödet i nätet att gå i båda riktningarna. Parlamentet uppmanar därför 
regionerna att inkludera utveckling av olika kommersiellt attraktiva och driftskompatibla 
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IKT-lösningar för inrättande av smarta energisystem i syfte att maximera 
energibesparingarna i den regionala planeringen med smarta nät.

11. Europaparlamentet efterlyser innovation och större investeringar i IKT-sektorn för att lösa 
de största svårigheterna med smart teknik, bland annat driftskompatibilitet mellan olika 
tekniker i de befintliga nätverken, liksom lagstiftningsrelaterade svårigheter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och nationella och regionala aktörer att skapa ett säkert rätts-
och investeringsläge, så att det blir möjligt att utveckla driftskompatibla IKT-lösningar. 

Positiva effekter på lokal sysselsättning 

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft alla regioner att investera i smarta energisystem 
som en potentiell källa till lokal och hållbar syssselsättning. Parlamentet påpekar att 
byggsektorn är ett av de viktigaste områdena där arbetstillfällen kommer att skapas, inte 
bara genom direkta investeringar i smarta energinät utan även genom investeringar i 
åtgärder för energieffektivitet och renoveringar, t.ex. inom bostadssektorn.

13. Europaparlamentet noterar att kommissionens beräkningar från 2009 visar att omkring 
2,8 miljoner jobb skulle skapas om man lyckas uppnå de mål för förnybar energi som 
fastställts för 2020; det skulle också ge ett mervärde på ungefär 1,1 % av BNP 2030. 
Parlamentet påpekar att Europeiska rådet för förnybar energi har beräknat att 4,4 miljoner 
jobb skulle skapas om 45 % av Europas energi kommer från förnybara källor 2030, och 
om all Europas energi kommer från förnybara källor 2050 kommer sektorn att sysselsätta 
6,1 miljoner personer.

14. Europaparlamentet uppmanar alla regioner att satsa på färdigheter och utbildning för dessa 
nya jobb, med beaktande av att många nya lokala arbetstillfällen också kommer att kunna 
skapas i IKT-sektorn, transportsektorn och sektorer som tillhandahåller utrustning och 
tjänster för de smarta lösningarna, t.ex. nya anläggningar.

15. Europaparlamentet påpekar att offentliga investeringar i smarta energisystem, även genom 
de europeiska struktur- och investeringsfonderna, kan skapa lokala och hållbara 
arbetstillfällen och långsiktig lokal nytta för regionerna, och de kan också användas som 
instrument för att lösa ekonomiska problem, särskilt i regioner i krisdrabbade länder.

Allmänhetens roll 

16. Europaparlamentet betonar att studier om bästa praxis och goda exempel visar att en 
viktig anledning till att smarta energisystem lyckas är att de ägs lokalt, av enskilda 
personer, kooperativ, lokala sammanslutningar eller en kombination av dessa. Parlamentet 
erkänner att sådana ägandeformer ökar viljan att investera i alla delar av de smarta 
energisystemen. Parlamentet anser att allmänheten måste involveras i alla skeden av 
utvecklingen av smarta energisystem. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undanröja hindren för lokalt ägande i 
gällande EU-lagstiftning, särskilt i bestämmelserna om statligt stöd. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att stödja de lokala möjligheterna till energiinmatning och 
gemensam användning av lokal energi, inte bara direkt mellan nätet och slutanvändaren 
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utan även över gränserna och mellan slutanvändarna, för att på så sätt stimulera lokalt 
ägande av energiproduktionen och gemensam användning av lokalt producerad energi. 

18. Europaparlamentet betonar att smarta energisystem kommer att medföra stora 
förändringar i den privata och den offentliga sfären eftersom elleverans kommer att 
innebära att personuppgifter samlas in och skickas ut i realtid. Parlamentet efterlyser 
därför öppna förfaranden på alla nivåer för alla aktörer, inklusive allmänheten, företag, 
hela branscher, lokala myndigheter, systemansvariga för distributionsnät, systemansvariga 
för överföringssystem, lokala och regionala uppgiftsskyddsombud eller ombudsmän och 
tillhandahållare av teknik för smarta nät.

Skydd av personuppgifter och integritet

19. Europaparlamentet understryker att smarta energisystem kommer att drivas med stora 
mängder personuppgifter och många profiler, och det kommer att finnas stor risk för brott 
mot uppgiftsskyddet. Parlamentet konstaterar att det särskilt är på området för 
konsumentens nytta av smarta mätare som det finns anledning till oro, och efterlyser mer 
omfattande analys på det området samt mer forskning om uppgiftsskydd och integritet i 
samband med smarta mätare. Parlamentet betonar därför att personuppgiftsskyddet måste 
garanteras, utan undantag.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att uppgiftsskyddsförordningen 
stärks och antas så snart som möjligt. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla 
kraftfulla riktlinjer för insamling, minimering, överföring och skydd av personuppgifter i 
ett smart energisystem. Parlamentet understryker att personuppgifter endast får hanteras i 
det uttryckliga syftet att tillhandahålla energi och då endast i den omfattning som krävs. 
Personuppgifterna får inte ligga till grund för diskriminerande prissättning. 

21. Europaparlamentet betonar behovet av bättre reglering av och metoder för uppgiftsskydd 
och integritet när smarta mätarsystem installeras. Parlamentet betonar att uppgiftsskydd 
och integritet måste garanteras för alla personer och hushåll som är kopplade till nätet om 
de smarta näten ska fungera och kunna genomföras. Parlamentet betonar att insamlade 
uppgifter endast får användas för att garantera försörjningstryggheten. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att se till att uppgiftsskyddsbestämmelserna tillämpas och att 
bevara individernas rättigheter på detta område.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fokusera på 
forskning, utveckling och investeringar i avancerad anonymiseringsteknik, med beaktande 
av vikten av att anonymisera personuppgifter för att allmänheten i större utsträckning ska 
acceptera smarta energisystem.

En ram för att lyckas med smarta energisystem

23. Europaparlamentet påpekar att medlemsstaterna, enligt de nya bestämmelserna för de 
europeiska struktur- och investeringsfonderna för 2014–2020, är skyldiga att koncentrera 
fondmedlen på investeringar i ett smart och hållbart Europa för alla. Parlamentet 
välkomnar att regionerna, beroende på deras ekonomiska utvecklingsnivå, måste anslå 
minst 20 % av Eruf-medlen på produktion och distribution av förnybar energi, 
energieffektivitet och smarta nät i distributionsledet. Parlamentet påpekar att 
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Sammanhållningsfonden också tillåter investeringar på detta område och uppmanar 
medlemsstaterna att använda denna nya möjlighet på bästa sätt.

24. Europaparlamentet betonar att medlen från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna fungerar som en katalysator för investeringar och att flernivåstyre 
spelar en viktig roll för ett framgångsrikt genomförande, eftersom flera territoriella nivåer 
berörs av finansieringen och deltar i beslutsprocessen. Parlamentet välkomnar ytterligare 
finansieringsmöjligheter inom programmet ”Intelligent energi – Europa”. 

25. Europaparlamentet anser att stöd till smarta nät i distributionsledet inte ska få inkluderas i 
statligt stöd. Parlamentet betonar att smarta nät och förnybar energi inte bör få drabbas 
negativt av det nya förslaget till reform av statligt stöd till energi. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i detta sammanhang avstå från att införa ett teknikneutralt 
anbudssystem, eftersom småskaliga decentraliserade projekt till största delen kommer att 
uteslutas, vilken kommer att bromsa innovationen och de regionspecifika strategierna.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att minska hindren för investeringar i smarta 
energisystem, särskilt genom att bredda undantaget inom reformerna av det statliga stödet 
så att offentligt stöd kan ges till alla delar av de regionala och lokala energisystemen, även 
gränsöverskridande investeringar och insatser. Parlamentet anser att smarta energisystem 
absolut måste inkluderas som en kategori i kommissionens kommande förordning genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden 
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (allmänna gruppundantagsförordningen II) och att 
man måste anpassa de förordningar om andra kategorier för gruppundantag som har 
betydelse för utvecklingen av smarta energisystem.

27. Europaparlamentet betonar att det kommer att vara oerhört viktigt med 
driftskompatibilitet i den smarta infrastrukturen, eftersom osäkerhet om reglering och 
olika standarder bromsar upp spridningen av smart infrastruktur. Parlamentet efterlyser 
därför mer samarbete mellan de olika europeiska organisationerna för teknisk 
standardisering. Parlamentet påpekar att öppna standarder behövs för att bidra till 
driftskompatibiliteten.

28. Europaparlamentet uppmanar regioner att bilda nätverk och utbyta fördelar, kunskap och 
bästa praxis och att samarbeta genom kostnads–nyttoanalyser av smarta energisystem 
inom målet för territoriellt samarbete i de europeiska struktur- och investeringsfonderna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att upprätta ett transnationellt nätverk för regioner 
med smarta energisystem. Parlamentet uppmanar gränsöverskridande regioner att använda 
rättsinstrumentet ”europeisk gruppering för territoriellt samarbete” för att gemensamt 
bygga upp och förvalta tjänster av allmänt ekonomiskt intresse på området för förnybar 
energi, energibesparing och infrastruktur för smarta nät i ett sådant nätverk.

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och Regionkommittén.
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MOTIVERING

I tider med stigande energipriser, klimatförändringar och socioekonomiska utmaningar måste 
alla regioner i EU hitta sätt att trygga en stabil och säker energiförsörjning till priser som alla 
medborgare har råd med, samtidigt som de tar hänsyn till miljö- och hållbarhetskriterier. 

Om man tittar på olika smarta energisystem och initiativ för smarta nät ser man att det finns 
många lösningar som redan är i bruk. Vissa regioner har gått från att vara energiköpare till att 
bli energileverantörer, med stark tonvikt på förnybara energislag, och har därmed blivit 
förebilder för en hållbar energiproduktion som gör det möjligt att både stabilisera 
energipriserna och gå med vinst. 

Ett sådant exempel är regionen Burgenland i Österrike. Güssing i Burgenland var tidigare ett 
fattigt randområde, som nu har blivit en förebild i fråga om hållbarhet och täcker hela sitt 
energibehov med hjälp av förnybara källor. Öar som Madeira (Portugal), El Hiero (Spanien), 
Samsö (Danmark) och Ikaria (Grekland) håller också på att ställa om från att täcka sitt 
energibehov med en hög andel fossila bränslen till att täcka samma behov med förnybara 
energikällor, kombinerat med smart infrastruktur och smarta lagringsmetoder. 

”Regenerative Model Region Harz” är en eftersatt region i Tyskland som kännetecknas av allt 
det som nämns ovan: generering och distribution av energi som huvudsakligen är baserad på 
förnybara energislag, forskning och utveckling, energilagring, förbrukning och 
energisparande (bland annat genom smarta mätare, kapning av toppar, isolering och e-
transporter). Regionen är ytterligare ett exempel på bästa praxis.

Andra exempel på kommuner och regioner som uppnår säker energiförsörjning och minskar 
sitt beroende av import är Hostětín i Tjeckien, projektet för småskalig förnybar energi på 
Orkneyöarna i Skottland samt städer och samhällen som deltar i pilotprojektet inom 
kommissionens Concerto-initiativ, som har gett stöd till 58 pilotprojekt i 23 länder. Ett annat 
initiativ är CO-POWER, som gör det möjligt för medborgare att slå sig samman i grupper och 
starta projekt för förnybar energi över hela Europa. 

När man tittar på ledande regioner och samhällen ser man att framgång ofta är ett resultat av 
ömsesidig öppenhet och insyn i lokala myndigheter, företag, branscher, det lokala samhället 
och lokalbefolkningen. Gemensamma insatser för planering och genomförande, i en process 
där alla aktörer är involverade, skapar synergieffekter och bättre långsiktiga fördelar för 
regioner, inte bara säker och överkomlig energiproduktion och energiförsörjning, utan också 
ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. Därför uppnås de bästa resultaten när en
helhetssyn har anlagts, där smart infrastruktur utgår från ett smart energisystem som ingår i en 
intelligentare regional helhetsplan som också omfattar närliggande sektorer som transporter, 
bostäder och stadsplanering. E-bussar kan fungera som lagringssystem för lokalt producerad 
energi när efterfrågan är låg, t.ex. när det blåser mycket på natten, så att energi lagras och 
används lokalt. Att uppmuntra allmänheten och små och stora företag att prioritera 
energibesparing, t.ex. genom bättre isolering, möjliggör övergripande besparingar. 
Tillsammans med försöken att minska energikonsumtionen vid de tidpunkter då den är som 
störst, t.ex. genom att köra maskiner på natten, kan man sprida ut efterfrågan och bryta 
mönstret med att nätinfrastrukturen baseras på de allt högre efterfrågetopparna. Smarta nät, 
med smarta mätare och intelligenta lagringssystem, kan underlätta denna utveckling eftersom 
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de möjliggör ett nytt och smartare energisystem, där energi produceras och används nära 
produktionsplatsen i stället för att transporteras långa sträckor och där det finns en 
kommunikation i båda riktningarna mellan produktions- och konsumtionssidan. 

Förutom att trygga energiförsörjningen och minska beroendet av fossila bränslen har de 
smarta näten många andra fördelar för lokalsamhällena, t.ex. beträffande sysselsättning och 
gröna jobb. Sektorn för förnybar energi har klarat sig igenom den nuvarande ekonomiska 
krisen och kan fortsätta att generera jobb i regioner där behoven är som störst, t.ex. i 
kustområden och på landsbygden. Kommissionens beräkningar från 2009 visar att omkring 
2,8 miljoner jobb skulle skapas i sektorn för förnybar energi om man lyckas uppnå de mål för 
förnybar energi som fastställts för 2020. Det skulle ge ett mervärde på ungefär 1,1 % av BNP 
2030. I sin rapport om en vision för 100 % förnybar energi i EU (A 100% Renewable Energy 
Vision for the European Union) har Europeiska rådet för förnybar energi räknat ut att 
4,4 miljoner jobb skulle skapas om 45 % av Europas energi kommer från förnybara källor 
2030, och om all Europas energi kommer från förnybara källor 2050 kommer sektorn att 
sysselsätta 6,1 miljoner personer. Dessutom kommer arbetstillfällen att skapas eller behållas 
lokalt, t.ex. i byggbranschen, bland annat i samband med investeringar i energibesparande 
åtgärder i bostadssektorn.

Om utbyggnaden av smarta nät integreras i regionala energiplaner kommer allmänheten också 
att kunna spela en roll och ta ansvar för energi- och nätplaneringen i de egna regionerna och 
få del av den ekonomiska och sociala nytta som sådana beslut leder till. På så sätt blir 
allmänheten ”prosumenter” som både producerar, använder och säljer sin egen energi i ett 
smart nät.

Allt detta visar att ett smart nät kan vara hörnstenen i en vision för hållbar energi, med mer 
produktion av förnybar energi, energibesparingar samt bättre, och framför allt lokal, 
användning av lokalt producerad energi. Vi måste därför se smarta energisystem som ett 
övergripande koncept som ger betydande fördelar för Europas regioner. 

Det finns dock svårigheter som måste övervinnas för att man ska uppnå ett smartare 
energisystem i EU:s regioner. När man använder ett smart energisystem som bygger på 
dubbelriktat uppgiftsutbyte, och alltså använder uppgifter om slutanvändaren, måste 
allmänheten alltid garanteras personuppgifts- och integritetsskydd. På en mer generell nivå 
måste man ta itu med regleringsfrågor och rättsliga aspekter, t.ex. statligt stöd. Detta gäller 
särskilt sektorsövergripande strategier, t.ex. sammankoppling av IKT- och energisektorerna. 
Många regleringsfrågor och rättsliga aspekter skapar också svårigheter för initiativ i regioner 
som omfattar områden på båda sidor om nationsgränser. Gränserna mellan både sektorer och 
länder måste öppnas, eftersom det krävs en helhetssyn för att man ska kunna dra full nytta av 
genomförandet av smarta energisystem. En stabil och säker rättslig ram är av avgörande 
betydelse för alla typer av investeringar och långsiktigt samarbete i samband med smarta 
energisystem. 

Det går att skapa mer hållbara regioner och samhällen i Europa. Genom gemensamma 
ansträngningar kommer de regioner, öar och samhällen som här nämns som förebilder inte 
längre att vara ensamma pionjärer, utan helt normala delar av ett blomstrande och hållbart EU 
som är självförsörjande på energi.


