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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU-samhørighedspolitikkens og dens aktørers rolle i gennemførelsen af den nye 
europæiske energipolitik
(2012/2099(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til meddelelse af 10. november 2010 "Energi 2020 – En strategi for 
konkurrencedygtig, bæredygtig og sikker energi" (COM(2010)0639),

– der henviser til meddelelse af 15. december 2011 "Energikøreplanen 2050" 
(COM(2011)0885),

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet og 
om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (COM(2011)0370),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi (A7-0000/2012),

A. der henviser til, at de fælles målsætninger for EU’s energipolitik er forsyningssikkerhed, 
bæredygtighed og konkurrenceevne;

B. der henviser til, at de fælles målsætninger for EU’s samhørighedspolitik er den 
økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU’s regioner gennem investeringer i 
vækst og beskæftigelse;

C. der henviser til, at samhørighedspolitikkens investeringer i energiområdet kan bidrage til 
gennemførelsen af begge politikker ved at fremme vækst i underudviklede regioner og 
jobskabelse på lokalt plan og sikre energiforsyningssikkerheden i hele EU;

Generel indstilling

1. understreger behovet for en stærk EU-støtte til samhørighed i lyset af krisens negative 
konsekvenser, der øger de lokale og regionale forskelle i Europa; mener, at europæiske 
energiprojekter kan bidrage til regional udvikling gennem investeringer i decentraliserede 
energikilder, energieffektivitet og andre foranstaltninger, som fremmer vækst og 
beskæftigelse;

2. understreger imidlertid, at programmerne i samhørighedspolitikken ikke bør betragtes som 
en erstatning for en korrekt finansiering af europæiske energipolitikrelaterede forslag; 
understreger, at samhørighedspolitikken kan yde støtte til foranstaltninger, som f.eks. 
energieffektivitetsforanstaltninger, som en yderligere finansieringskilde, men kun hvis 
disse programmer fremmer samhørighedspolitikkens mål;

3. mener, at regionerne i Europa bør kunne fokusere på de energikilder, som er bedst egnet 
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til de lokale betingelser, og at EU bør begynde at måle europæiske energimål på EU-plan; 

4. understreger, at som følge af EU’s klimaændringsmål kan udviklingen inden for 
energiprissætning stille borgere i mindre udviklede EU-regioner særlig ufordelagtigt; 
anmoder følgelig om, at dette tages i betragtning i forbindelse med den 
samhørighedspolitiske planlægning;

Kapacitetsopbygning

5. understreger, at alle fremtidige energimål bør baseres på en rimelig byrdefordeling 
mellem europæiske regioner og bør give dem mulighed for fremtidig udvikling; er derfor 
fast overbevist om, at der i forbindelse med alle flerårige finansielle tildelinger skal tages 
hensyn til ikke blot de generelle europæiske målsætninger, men ligeledes regionernes 
institutionelle kapacitet i hele EU;

6. påpeger for så vidt angår omfattende energiprojekter de eventuelle kapacitetsmangler hos 
forskellige regioner og lokale myndigheder, som i alvorlig grad kan hindre 
gennemførelsen; mener følgelig, at det ikke udelukkende er Jessica, Elena og IEE-MLEI, 
som bør styrkes, men at alle energiallokeringer inden for samhørighedspolitikken bør 
revideres inden 2018 i lyset af deres absorptionsgrad;

7. understreger, at selv om der ydes støtte til nye finansielle instrumenter til energiprojekter, 
bør dette være som supplement til direkte tilskud til og samfinansiering af energiprojekter 
og ikke som erstatning for dem; henleder medlemsstaternes og Kommissionens 
opmærksomhed på, at enkeltpersoner, små og mellemstore byer og landdistrikter bør være 
berettigede til direkte finansieringsstøtte for energieffektivitet og gennemførelse af 
renoveringsprojekter, da de sandsynligvis mangler den administrative kapacitet til at 
anvende andre finansielle instrumenter fuldt ud;

Partnerskabsaftaler

8. bemærker, at såfremt projekter skal gennemføres på korrekt vis, bør regionale og lokale 
myndigheder høres om partnerskabsaftaler, således at de får en reel mulighed for at 
påvirke deres mål, omfanget af udgifter og deres gennemførelse;

9. påpeger, at der i forbindelse med samhørighedspolitiske finansieringsordninger bør sikres 
fuld hensyntagen til regionernes varierende økonomiske, sociale og territoriale særpræg; 

10. mener, at selv om den fælles strategiske ramme åbner mulighed for generel øremærkning, 
afgrænsning og andre tematiske mål bør disse foranstaltninger anvendes på en fleksibel 
måde inden for partnerskabsaftalerne med henblik på at give medlemsstaterne mulighed 
for at anvende særskilte nationale fremgangsmåder til opfyldelse af 2020-målene;

11. fremhæver behovet for at anvende det bredest mulige mandat og de bredest mulige 
definitioner i de energiprojekter, der er fremlagt med henblik på finansiering fra 
samhørighedspolitikken;

Gennemførelse og politiske forslag
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12. bemærker, at medlemsstaterne ganske vist ændrer deres sammensætning af 
energiforsyninger i overensstemmelse med EU's klimamålsætninger, men at der er mange 
regioner, som er afhængige af fossile brændstoffer; mener derfor, at ikke blot CO2-fattige 
energikilder, men at alle lavemissionsenergikilder, såsom skifergas, bør godkendes, 
herunder energikilder af midlertidig karakter;

13. støtter anvendelsen af midler fra samhørigheds- og energipolitikken til projekter på tværs 
af grænserne med partnerlande uden for EU; understreger, at grænseregionerne bør 
integreres i EU-systemet for at sikre bæredygtig udvikling på begge sider af grænsen; 
understreger, at en sådan finansiering bør være omfattet af reglerne for EU’s 
energimarked;

14. mener, at der bør stilles midler til rådighed fra samhørighedspolitikken for at oplyse 
SMV’er og enkeltpersoner om nationale vedvarende energiordninger; bemærker, at der er 
særligt behov for dette i de medlemsstater, hvor der er blevet vedtaget et system med 
”oprindelsescertifikater”;

15. støtter revisionen af EU’s merværdiafgiftsregulering (2006/112/EF) for at muliggøre en 
nedsættelse af den merværdiafgiftssats, som anvendes for de regionale og lokale projekter, 
der søger at øge energieffektiviteten, og indkøb af produkter i den højeste 
energieffektivitetsklasse i henhold til direktiv 2010/30/EU;

16. mener, at udelukkelsen af projekter, som kan høre under direktiv 2003/87/EF, fra EFRU 
og Samhørighedsfonden sandsynligvis vil have uforholdsmæssigt store konsekvenser for 
mindre udviklede regioner og forsinke deres overgang til at blive lavemissionsregioner; 
anmoder Kommissionen om yderligere at præcisere og fastlægge, hvilke energisektorer 
der ikke vil være berettigede til midler fra samhørighedspolitikken, og at tilbagetrække 
denne udelukkelse fra projekter i konvergensregioner;

Energieffektivitet, vedvarende energikilder og infrastruktur 

17. er enigt i, at energieffektivitet er afgørende for EU’s energimål og bør fremmes frem for 
alt inden for strukturen i den tematiske koncentration; mener, at EU-foranstaltninger bør 
yde støtte til energieffektivitet i både energiforbrug og -produktion;

18. understreger, at der i forbindelse med alle EU-energipolitikker kræves udvikling af lokale 
og regionale intelligente distributions- og transmissionsnet for elektricitet og gas sammen 
med lagerfaciliteter for gas; mener, at den tematiske koncentration for energi bør støtte 
etableringen og renoveringen af net;

19. bemærker behovet for energieffektivitet og udvikling af vedvarende energi i 
landdistrikter; understreger det stigende energibesparelsespotentiale i husholdninger i 
landdistrikterne, som kan kræve innovative finansieringsordninger; støtter tiltag, der skal 
lette landdistrikternes adgang til nye teknologier;

20. bemærker ubalancen i bæredygtig ressourceanvendelse mellem forskellige medlemsstater; 
mener, at foranstaltningerne til støtte for ressourceeffektivitet og genbrug af materialer bør 
styrkes;
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21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


