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KORT BEGRUNDELSE

 INDLEDNING

Kommissionens forslag behandler to politikområder, nemlig økonomi og 
energiforsyningssikkerhed. Anbefalingen af øjeblikkelig handling er et svar på Rådets 
opfordring til Kommissionen om at foreslå en liste over konkrete projekter1 med henblik på at 
stimulere den europæiske økonomi og samtidig tage højde for både behovet for at sikre en 
passende geografisk balance og for muligheden for hurtig gennemførelse.

Sideløbende med den finansielle krise og den globale recession har Europa lidt under 
virkningerne af store ukontrollable udsving i prisen på råolie samt alvorlige og gentagne 
afbrydelser af gasleverancerne fra Rusland. Det har også påvist et klart behov for at sikre, at 
investeringerne i at udvikle og udnytte vedvarende energikilder på trods af nedgangen 
fortsætter i en hastighed, som svarer til Europas ambitioner.

Kommissionens forslag til investeringer bygger således på tre søjler:

 gas- og elforbindelser

 kulstofopsamling og -lagring

 offshore-vindkraftanlæg.

Dette forslag præsenterer derfor procedurer og metoder til at yde økonomisk støtte til at 
stimulere investeringer i etablering af et integreret europæisk energinet, som kan sikre større 
forsyningssikkerhed og samtidig gavne EU's politik om at mindske udledningen af 
drivhusgasser. 
Etableringen af et fælleseuropæisk energinet er ikke en ny idé. EU finansierer allerede i dag 
infrastrukturprojekter af europæisk interesse til transmission af el og gas. Et årligt budget på 
ca. 25 mio. euro bliver primært brugt til at støtte forundersøgelser. Hovedparten af projekterne 
krydser nationale grænser eller påvirker flere EU-medlemsstater. Dette forslag skal ses som et 
supplement til denne plan, som passer fint ind i EU's aktuelle energipolitik.

 FORSYNINGSSIKKERHED OG -DIVERSITET OG KONTROL MED KULSTOFEMISSIONER

Kontrol med kulstofemissioner og udvikling af alternative vedvarende energikilder er centrale 
anliggender i alle europæiske politikker. Hvis ikke der træffes realistiske, hurtige og effektive 
foranstaltninger på alle styringsniveauer, vil EU ikke kunne leve op til sin erklærede 
målsætning om at reducere kulstofemissionerne i 2020 eller om at sikre sin energisektor en 
dominerende konkurrenceposition på det globale marked, når økonomien vender. Et hurtigt 
blik på fordelingen af energikilder i EU viser, at det er klart, at kul og kulderivater inden for 
en overskuelig fremtid fortsat vil være vigtige energikilder til produktionen af el og stål. I dag 
står kulfyrede elværker for 20 % af EU's CO2-udledninger, og den europæiske energisektor 

                                               
1 Det Europæiske Råd, den 11.-12. december 2008.
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planlægger at opføre 40 nye kulfyrede elværker i de kommende fem år1. Stillet over for disse 
udsigter er kulstofopsamlingsteknologien ikke kun en mulighed, men en realistisk og absolut 
nødvendighed.

Naturligvis skal udviklingen af teknologier, som kan skabe el på et bæredygtigt grundlag, 
såsom vindkraft og solenergi, ikke alene fortsætte, men fremskyndes, og de projekter, der har 
den største chance for med held at kunne gennemføres på kort til mellemlang sigt, skal støttes 
af alle. Det ville imidlertid være ønsketænkning at tro, at disse teknologier vil kunne dække 
hele EU's energibehov inden for den fastsatte tidshorisont. EU må gøre brug af hele viften af 
teknologier til energiproduktion. Dette forslag fra Kommissionen er et umiddelbart svar med 
henblik på at opfylde behovet for tilpasning og koordinering af energipolitikken, så den lever 
op til de aktuelle muligheder.

De globale og lokale økonomiske og finansielle forhold er langt fra befordrende for øgede 
investeringer i energiforskning og infrastrukturprojekter. For at sikre energiforsyningerne i 
fremtiden i hele EU er det imidlertid nødvendigt at have et generelt niveau af nationale 
reservebeholdninger samt at have mulighed for at gøre ressourcer tilgængelige på steder og i 
regioner, som af den ene eller anden årsag oplever problemer med forsyning eller 
tilgængelighed. Ud fra disse betragtninger og for at undgå den energimangel, som visse 
medlemsstater har oplevet flere gange for nylig, er der behov for omgående handling for at 
støtte investeringerne i energiforbindelser.

Med dette initiativ fremskynder EU derfor ikke bare udviklingen af projekter, som er direkte 
knyttet til energiforsyningssikkerheden, men skaber eller bevarer også jobs i en højt 
specialiseret og teknisk avanceret branche, som er vigtig for alle europæiske regioner.

 GEOPOLITISKE ASPEKTER I EU'S ENERGIFORSYNING

Som en af verdens største importører af olie, gas og kul er EU en væsentlig aktør på det 
internationale energimarked2, men EU's afhængighed af importerede energiforsyninger vil 
vokse eksponentielt i de kommende 20 år. Kommissionen har skønnet3, at EU's 
energiafhængighed vil stige fra 50 % i 2000 til 70 % i 2030, hvis der ikke gøres noget. De 
vigtigste leverandører af gas til EU er Rusland med 30 %, Algeriet med 25 % og Norge med 
25 %, og afhængigheden af russiske kilder forventes at stige til 80 % i 2030. Af historiske og 
geografiske grunde er de medlemsstater, som tidligere hørte til den sovjetiske 
indflydelsessfære, mest sårbare over for uregelmæssigheder i den måde, Rusland forvalter 
sine kontrakter på4.

Mens usikre gasleverancer har været forsidestof i nyhederne i hele Europa, forventes EU's 
afhængighed af olieimport fra Mellemøsten at blive fordoblet i løbet af de næste 20 år, og 66 
% af EU's behov for kul vil ligeledes blive dækket af import. Det er klart, som Kommissionen 
understreger i sin grønbog om bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energiforsyning til 
Europa, at det er skadeligt for økonomien, at der eksisterer 27 separate, nationale 
energipolitikker, som forhandler med eksterne energileverandører, og argumentationen for en 

                                               
1 Kilde: Climate Action.
2 Kilde: EurActiv.
3 Grønbog om energiforsyning, november 2000.
4 Jf. effekterne for Bulgarien, Rumænien og Ungarn i vintrene 2006 og 2009.
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fælles ekstern energipolitik er blevet endnu mere overbevisende i det ekstraordinære 
finansielle og økonomiske klima, der findes i dag.

Med de hidtil usete statslige udgiftsniveauer, som den globale økonomi har oplevet i de 
seneste måneder, er det naturligvis afgørende, at de midler, der er til rådighed, bliver målrettet 
præcist til de projekter, som har potentialet til at sikre optimal sikkerhed inden for såvel 
forsyning som bæredygtighed og nedbringelse af kulstofudledningen.

 VALG AF PROJEKTER OG KONSEKVENSER FOR BUDGETTET

Kommissionen oplyser1, at det for at sikre en øjeblikkelig effekt på den økonomiske krise er 
afgørende at opliste de projekter, som kan modtage øjeblikkelig finansiel hjælp. Valget af 
projekter, som er oplistet af Kommissionen, og de tilhørende budgetmæssige konsekvenser er 
i sagens natur en yderst teknisk affære. Parlamentet kan naturligvis foreslå ændringer til listen 
over projekter, men de fleste af disse ville bygge på en genindførelse af projekter, som af den 
ene eller anden årsag ikke er blevet udvalgt af enten Kommissionen eller den pågældende 
medlemsstat. Det er ordførerens opfattelse, at dette ville være kontraproduktivt, da det som 
påpeget ovenfor er vigtigt, at processen går hurtigt. Det samme gælder i vidt omfang for de 
beløb, der er afsat til hvert enkelt projekt. Uden de detaljerede tekniske oplysninger, der er 
nødvendige for at vurdere rimeligheden af de foreslåede beløb, vil det kun være et 
skinforetagende at ville ændre dem.

 KONKLUSION

På denne baggrund og på baggrund af sagens hastende karakter og de klare fordele for den 
europæiske økonomi, energiforsyningssikkerheden og nedbringelsen af kulstofudledningen
bør denne lovgivning gennemføres hurtigt, og ordføreren anbefaler derfor indtrængende, at 
dette forslag vedtages uden ændringer.

*******

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at foreslå godkendelse af Kommissionens forslag.

                                               
1 Jf. KOM(2009)0035, s. 7.
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