
PA\666616DA.doc PE 388.628v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionaludviklingsudvalget

FORELØBIG
2007/2091(INI)

14.5.2007

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Regionaludviklingsudvalget

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om konventionelle energikilder og energiteknologi
(2007/2091(INI))

Rådgivende ordfører: Francisca Pleguezuelos Aguilar



PE 388.628v01-00 2/4 PA\666616DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\666616DA.doc 3/4 PE 388.628v01-00

DA

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. henstiller til medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder at gennemføre en 
diversificering og decentralisering af energiproduktionen;

2. påpeger de vanskeligheder, der er med at afkoble økonomisk vækst fra energiforbruget, 
navnlig i regionerne under konvergensmålet; anmoder derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne om at analysere, hvilke forhold der fremmer afkoblingen og gavner 
udvekslingen af god praksis med henblik på at fremme den;

3. ser positivt på Det Europæiske Råds konklusioner af 9. marts og især dets beslutning om, 
at 20 % af energiforbruget i EU skal udgøres af vedvarende energi; opfordrer 
medlemsstaterne til at samarbejde snævert med de lokale og regionale myndigheder om 
udformningen og gennemførelsen af de nationale planer for at nå denne ambitiøse 
målsætning;

4. fremhæver på ny det betydelige potentiale, som de vedvarende energikilder har i 
randområder og meget afsides liggende områder i kraft af deres geografiske og klimatiske 
karakteristika; opfordrer til, at disse forhold, som indebærer et ganske særligt potentiale, 
udnyttes maksimalt; 

5. konstaterer, at der er et stort potentiale for fremstilling af energi af biomasse, som også 
kan føre til en betydelig vækst i beskæftigelsen i landbrugsområder;

6. finder, at EU er førende inden for forskellige former for ren og effektiv energiteknologi 
med et begrænset CO2-udslip, som kan blive en væsentlig faktor for regionernes 
udvikling, og henstiller til medlemsstaterne og de regionale myndigheder, at de fremmer 
investeringer i denne teknologi;

7. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne, regionerne og de øvrige berørte parter til 
effektivt at udnytte de muligheder, som samhørighedspolitikken indebærer, og til at 
investere i ny energiteknologi, både i forbindelse med vedvarende energi og den 
teknologi, der anvender fossile brændstoffer (kraftværker med nulemission);

8. mener, at det for at opfylde målene i Lissabon-dagsordenen er helt afgørende, at der 
investeres i bæredygtig energiteknologi, og støtter anvendelsen af strukturfondene og 
finansiering herfra i forbindelse med sådanne projekter;

9. beklager, at der ikke på regionalt plan findes mere omfattende og præcise data om 
energiforbrug, -priser og -produktion, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til 
at samarbejde om udarbejdelse af en undersøgelse på europæisk plan for indsamling af 
disse data,

10. anmoder Kommissionen om at evaluere de territoriale virkninger af sine forslag på det
energipolitiske område og stille resultaterne til rådighed for medlemsstaterne;
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11. gentager, at kulreserver forekommer meget spredt i hele verden, at der også findes kul i 
EU, og at dette er en garanti for forsyningen; ser derfor positivt på Kommissionens 
forslag om investering i demonstrationsprojekter vedrørende integrerede løsninger med 
rene kulteknologier ved hjælp af udskillelse og lagring af CO2 for at sikre den 
kommercielle anvendelighed af denne teknologi, som fremstiller elektricitet gennem en 
bæredygtig kulproduktion;

12. konstaterer, at en tredjedel af de kulfyrede anlæg i EU vil have afsluttet deres tekniske 
levetid, inden de såkaldte bæredygtige kulteknologier opnår kommerciel anvendelighed, 
og kræver, at de nye kraftværker, der anvender fossile brændstoffer, kan få adgang til 
støtte fra medlemsstaterne og fra Fællesskabet (strukturfondene);

13. anmoder medlemsstaterne om at afgive finansielle tilsagn i lighed med I+D+i i 
forbindelse med udviklingen af rene kulteknologier.


