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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 

Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. anerkender, at Den Europæiske Union er en af verdens førende inden for ren energi og 

blandt de største offentlige bidragydere hertil; mener, at forskning og innovation med over 

10 mia. EUR til finansiering på dette område er vigtige for at støtte Europas globale 

konkurrenceevne og lederskab inden for avancerede energiteknologier og energieffektive 

løsninger; 

2. mener, at borgere – som forbrugere, producenter og leverandører – udgør den vigtigste 

kanal for samfundets anvendelse af innovative lavemissionsløsninger, som har en 

væsentlig indvirkning på forbruget af grøn energi; opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til i højere grad at fokusere bestræbelserne på at fremme og styrke 

borgernes adgang til sådanne løsninger, herunder på nationalt plan og især på lokalt plan; 

støtter i denne sammenhæng Kommissionens hensigt om at dekarbonisere EU's 

bygningsmasse inden 2050, da den alene er ansvarlig for over 40 % af Unionens endelige 

energiefterspørgsel; giver udtryk for bekymring over de værktøjer og den finansielle 

støtte, der står til rådighed for at imødekomme denne store udfordring i Kommissionens 

meddelelse; 

3. glæder sig over, at Kommissionen har bekræftet sit mål om at fremskynde overgangen til 

en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi ved at fremsætte en omfattende strategi for 

incitamenter til private investeringer, skræddersyede finansielle instrumenter og 

finansiering til forskning og innovation; glæder sig i denne forbindelse over 

Kommissionens beslutning om at investere over to mia. EUR af de samlede midler under 

Horisont-arbejdsprogrammet for 2018-2020 i forskning og innovation i ren energi, 

elektromobilitet, dekarbonisering af bygningsmassen og integration af vedvarende 

energikilder; 

4. påpeger, at forskning og innovation kan bidrage til at gøre Europa til et bedre sted at leve 

og arbejde ved at fremme konkurrenceevnen og sætte skub i væksten og jobskabelsen; 

bemærker, at foranstaltninger, som skal fremskynde innovation inden for ren energi, bør 

fremmes kraftigt ved at fremme offentlige og private investeringer og EU's industrielle 

konkurrenceevne, samtidig med at de sociale konsekvenser af overgangen til ren energi 

afbødes; 

5. understreger den centrale rolle, som politikker for klima og ren energi har som 

innovationskilder i realøkonomien; minder om, at bindende standarder og mål har 

fremmet EU's lederskab inden for økoinnovation, og frygter, at EU uden en intensivering 

af det nuværende mål på området for klima og ren energi allerede er ved at miste sin 

førende position på markedet inden for nye teknologier og konceptuelle innovationer; 

6. anerkender, at øgede midler til forskningsprojekter vil føre til lavere omkostninger og en 

mere konkurrencedygtig europæisk industri for energilagring; opfordrer medlemsstaterne 

til at samle deres ressourcer for at gennemføre store projekter om lavemissionsinnovation 

med henblik på at forbedre samarbejdet mellem de vigtigste europæiske aktører på 

forskningsområdet; mener, at dette vil fremskynde koordineringen af disse aktører og gøre 
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dem mere konkurrencedygtige; 

7. understreger det potentiale, der ligger i CO2-opsamling og -lagring som en innovativ 

løsning for effektivt at reducere emissionerne fra anvendelsen af fossil energi i industrielle 

processer; 

 8. minder om, at kvaliteten af lovgivningen og den offentlige sektors integritet er to aspekter 

af den offentlige forvaltning, som er af afgørende betydning for investering i innovation 

inden for ren energi og infrastruktur; støtter en mere intensiv gennemførelse af forskellige 

finansielle instrumenter med henblik på både offentlige og private organisationers 

anvendelse af innovative løsninger inden for ren energi; noterer sig manglerne i den 

private finansiering af innovative teknologier og tilskynder til at gøre bedre brug af 

offentlige midler for at øge private udefra kommende investeringer; 

9. understreger betydningen af EU's dagsorden for byerne og glæder sig over den politiske 

ændring, der giver kommunale og regionale myndigheder mulighed for at foretage grønne 

investeringer, som kan lette samarbejdet på dette område; understreger betydningen af den 

globale borgmesterpagt for klima og energi, eftersom det er af afgørende betydning at 

inddrage de lokale og regionale myndigheder i forbindelse med overgangen til en 

lavemissionsøkonomi; 

10. bemærker, at vores have og oceaner udgør en stor vedvarende energikilde, navnlig langs 

Atlanterhavskysten, og også kan blive vigtige kilder til ren energi; bemærker, at 

vedvarende havenergi, som omfatter både havvind og havet selv, giver EU mulighed for at 

skabe økonomisk vækst og arbejdspladser og øge energiforsyningssikkerheden og 

konkurrenceevnen gennem teknologisk innovation; 

11. understreger, at offentlige vandforsynings- og spildevandsanlæg er energiintensive og 

også bidrager til drivhusgasemissioner fra urenset spildevand; bemærker, at det er 

nødvendigt at fremme sammenhængende politikker i den cirkulære økonomi, navnlig i 

betragtning af den afgørende betydning af sammenhængen mellem energi og vand ved at 

anvende vand mere effektivt, reducere energiforbruget og tilskynde til tilvejebringelse af 

materialer med en markedsværdi, indførelse af nye automatiserede systemer og effektive 

og tilgængelige datasystemer samt innovation og nye teknologier; 

12. fremhæver betydningen af at sikre, at en europæisk overgang til en lavemissionsøkonomi i 

fremtiden vil bygge på alles interesser ved først og fremmest at fokusere på forbrugeres, 

SMV'ers og offentlige tjenesters behov; tilskynder til offentlige indkøb af 

lavemissionsløsninger; 

13. anbefaler at intensivere bestræbelserne på at investere i forskning og innovation inden for 

teknologisk og sundhedsrelateret undervisning af elever og studerende og i samarbejdet 

inden for videntrekanten (uddannelse, forskning og erhvervslivet), herunder i vedvarende 

energikilder og energieffektivitet og indvirkningen heraf på miljøet og borgernes sundhed; 

14. er af den opfattelse, at EU's vand- og energipolitikker bør være forbundet ved at fremme 

samarbejde og tættere integration med andre industrisektorer, fremme innovative 

finansieringsmodeller og i større udstrækning anvende vedvarende energikilder i stedet for 

fossile brændstoffer i forbindelse med vandkredsløbet i byområder, uden at det går ud 

over pålidelighed og effektivitet; 
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15. understreger, at byrden ved miljøforringelse, luftforurening og sundhedsmæssige 

omkostninger, der skyldes udvinding og forbrænding af fossile brændstoffer, skal være et 

anliggende for alle aktører; mener, at subsidier til fossile brændstoffer udgør en stor 

hindring for innovation inden for ren energi, og insisterer på at omdirigere disse midler til 

finansiering af innovation inden for ren energi og ibrugtagning af denne; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til i fællesskab at udvikle en køreplan for udfasning af 

subsidier til fossile brændstoffer senest i 2020, der skal erstattes med tilsvarende subsidier 

til nationale og lokale projekter vedrørende ren energi, med strenge frister og 

landespecifikke og målbare resultater; 

16. noterer sig den pakke for ren energi, der blev forelagt af Kommissionen den 

30. november 2016, og som indfører en lovgivningsmæssig ramme for vedvarende 

energikilder og det indre marked for energi med henblik på at sikre forsyningssikkerheden 

og energieffektiviteten i Den Europæiske Union efter 2020; beklager imidlertid, at denne 

pakke ikke ændrer subsidierne til fossile brændstoffer og atomkraft og undlader at indføre 

regler for internalisering af de eksterne omkostninger ved disse aktiviteter; 

17. understreger betydningen af energibesparelser og energieffektivitet i forbindelse med 

innovation inden for ren energi; understreger, at energieffektivitet skal vurderes både med 

hensyn til produktion af brændstoffer/energi og i forbindelse med anvendelsesbetingelser; 

18. minder om parternes forpligtelse til som led i Parisaftalen at bevare og forbedre skovene 

som dræn og noterer sig bioenergiens begrænsede muligheder, eftersom anvendelsen heraf 

kan have negative virkninger for klimaet og økosystemtjenester og andre miljøvirkninger; 

19. anerkender betydningen af den nye europæiske konsensus om udvikling, der blev 

undertegnet i juni 2017, og som fastsætter en fælles vision og handlingsramme for EU og 

medlemsstaterne med hensyn til udviklingssamarbejde; noterer sig, at det er første gang, 

at de 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG'er) og de dertil knyttede mål, der skal 

opfyldes senest i 2030, er universelt anvendelige på alle lande på baggrund af EU's 

forpligtelse til at være førende med hensyn til at gennemføre dem; bemærker, at denne 

konsensus bringer Unionens udviklingspolitik i tråd med 2030-dagsordenen for 

bæredygtig udvikling og identificerer vigtige foranstaltninger på området bæredygtig 

energi og klimaændringer; 

20. anerkender den betydning, som gødningsbehandling, biologisk fermentering og berigelse 

af næringsstoffer har for landbrugsøkonomien og energiomstillingen i Unionen og 

medlemsstaterne, f.eks. gennem produktion af grøn gas, elektricitet og varme, og de 

energibesparelser, den bedre luft- og jordkvalitet og den begrænsning af emissioner, som 

følger heraf; 

21. påpeger, at energifattigdom berører omkring 54 millioner EU-borgere (10,8 % af EU's 

befolkning), som var ude af stand til at opvarme deres boliger i tilstrækkelig grad i 2012; 

opfordrer Kommissionen til at fremme en dynamisk politik for at forbedre 

energieffektiviteten i bygninger, der tegner sig for den største andel (40 %) af energi, der 

forbruges i EU, ved at tilskynde til renoveringsarbejde med det langsigtede mål at 

dekarbonisere EU's bygninger, som for øjeblikket lader meget tilbage at ønske, hvad angår 

energieffektivitet. 
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