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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over grønbogen om en europæisk energistrategi for bæredygtighed, 
konkurrenceevne og forsyningssikkerhed;

2. understreger, at Den Europæiske Union går ind for at bekæmpe klimaændringer og 
dermed for at begrænse den globale temperaturstigning til +2 °C i forhold til niveauet 
før industrialiseringen;

3. minder om behovet for et retsgrundlag med hensyn til at forfølge en fælles europæisk 
politik på energiområdet, som kan garantere en sikker, økonomisk overkommelig og 
decentraliseret energieffektiv økonomi og samtidig beskytte miljøet; understreger, at 
transport er et nøgleelement i en sådan bæredygtig energipolitik, hvorfor området skal 
have fuld opmærksomhed;

4. tilskynder Kommissionen til på baggrund af en situation med 25 medlemsstater med 
hver sin lovgivende myndighed på energiområdet at færdiggøre en gennemgang af 
lovgiverens rolle i den enkelte medlemsstat, herunder en fuldstændig vurdering af det 
potentielle behov for en europæisk lovgivningsinstans på energiområdet;

5. understreger, at den aktuelle anvendelse af fossile brændsler til energiproduktion har 
skadelige følger for klimaet og frem for alt medfører mangelsituationer og udtømning af 
disse ressourcer, hvilket gør medlemsstaterne afhængige af energiimport fra tredjelande;
kræver, at de foreslåede handlingsprogrammer for både energieffektivitet og 
bæredygtig, konkurrencedygtig og forsyningssikker energi er tilstrækkeligt ambitiøse til 
at medføre en nedbringelse på 20 % af det nuværende energiforbrug inden 2020 og 
ledsages af en overvågnings- og kontrolmekanisme og er indbyrdes sammenhængende;

6. understreger, at energi- og klimasikkerhed skal gå hånd i hånd, og at alle bestræbelser 
på at diversificere energiforsyningen bør være fokuseret på energieffektivitet og 
alternativer med lavt kulstofindhold med vedvarende energikilder som højeste prioritet;

7. understreger, at energi- og klimasikkerhed for EU's vedkommende i betragtelig grad 
afhænger af udviklingen i lande som USA, Kina, Indien osv., og tilskynder 
Kommissionen og Rådet til at øge indsatsen for at inddrage disse lande i kampen mod 
klimaændringer;mener, at et vigtigt initiativ kunne være at bistå udviklingslande som 
Kina og Indien finansielt, så de kan investere i mere effektive energiteknologier med 
lavere kulstofindhold;

8. påpeger, at både geotermisk energi og bølgeenergi har et enormt potentiale med hensyn 
til energiforsyning, også i Europa, og at de bør støttes omfattende;

9. minder om betydningen af at oplyse både industrien og borgerne om den rationelle 
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anvendelse af energi og forebyggelse af energispild og opfordrer til, at der lanceres 
vidtrækkende oplysnings- og uddannelseskampagner; opfordrer ligeledes til fremme af 
vedvarende energikilder;

10. opfordrer indtrængende til, at der i den europæiske energistrategi sættes ambitiøse mål 
om gradvist at øge andelen af energikilder med lavt kulstofindhold i strategiens 
energisammensætning; bifalder tanken om at fastlægge en overordnet strategisk 
målsætning, f.eks. om at aftale minimumsgrænser for andelen af sikre energikilder og 
energikilder med lavt kulstofindhold i EU's samlede energisammensætning;

11. påpeger, at EU's afhængighed af importeret energi allerede har haft en betydelig 
virkning og fortsat vil svække EU's selvstændighed i beslutningstagningen på andre 
politikområder, medmindre der træffes effektive foranstaltninger til at støtte udviklingen 
og anvendelsen af vedvarende energikilder;

12. glæder sig i forbindelse med grønbogen over Kommissionens nylige initiativ til en 
undersøgelse af samspillet mellem naturressourceforvaltningen og Kommissionens 
eksterne forbindelser og understreger navnlig forholdet mellem energisikkerhed og 
klimasikkerhed;

13. minder om, at 40 % af EU's energi forbruges i bygninger; støtter idéen om at udvide det 
gældende bygge- og anlægsdirektiv til alle bygninger; anmoder i den forbindelse 
Kommissionen om at vurdere muligheden for at skabe et europadækkende system af 
"hvide attester" inden for energieffektivitet;

14. opfordrer til, at transportsektoren får tilstrækkelig opmærksomhed i strategien;

15. opfordrer til bindende mål for CO2-emissioner fra biler, dvs. 120 g CO2/km pr. køretøj 
inden 2012; mener, at disse mål bør sættes yderligere ned med mindst 10 g/km hvert 
andet år herefter, indtil der er nået et loft på 80 g/km for alle motorkøretøjer inden 2020;

16. anmoder Kommissionen om senest inden foråret 2007 at fremlægge 
gennemførelsesforanstaltninger for produkter med et højt energibesparelsespotentiale 
inden for rammerne af direktivet om energiforbrugende produkter (Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2005/32/EF af 6. juli 2005 om rammerne for fastlæggelse af krav til 
miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, EUT L 191, 22.7.2005, s. 29);

17. mener, at det er alarmerende, at de mål, som Den Europæiske Union har fastlagt med 
henblik på at øge anvendelsen af vedvarende energikilder inden 2010, sandsynligvis 
ikke vil blive opfyldt af alle medlemsstater; opfordrer Kommissionen til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de definerede mål nås;

18. understreger, at der er behov for en øget indsats inden for forskning og teknologisk 
demonstration, navnlig i de nye medlemsstater, for at fremme og udvikle en endnu mere 
effektiv anvendelse af vedvarende energikilder; understreger vigtigheden af at indføre 
skatteincitamenter for brugen af biobrændstoffer i transportsektoren, der også kan yde et 
bidrag som alternativ indtægtskilde i visse landdistrikter i Den Europæiske Union;
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19. ser i denne forbindelse et behov for øget tilnærmelse og harmonisering af støtten til 
elektricitet fra vedvarende energikilder, så disse først og fremmest udnyttes, hvor de 
bedste naturlige betingelser findes; mener, at det ifølge aktuel viden vil være bedst med 
en europæisk "feed-in"-lov, men at også andre systemer kan tages i betragtning;

20. håber, at handlingsplanen om vedvarende energikilder, som er fastlagt i grønbogen, vil 
vise sig at være ambitiøs, lægge vægt på forskning og omfatte en årlig mekanisme for 
evaluering af de nåede mål;

21. opfordrer til at overveje muligheden for at garantere og prioritere adgang til nettet for 
energi fra vedvarende energikilder; opfordrer til en samordnet indsats for at skabe en 
mere gunstig ramme for minikraftværker og for muligheden for at udnytte eventuelle 
fordele ved decentraliserede kraftværker generelt;

22. henleder opmærksomheden på den store efterspørgsel efter primær energi og det store 
potentiale for besparelser i forbindelse med bygningsopvarmning og bifalder derfor 
kommissær Piebalgs udtalelse om, at han vil fremlægge et direktivforslag om 
miljøvenlige opvarmningssystemer inden udgangen af 2006;

23. minder om, at vedvarende energikilder allerede i visse tilfælde er konkurrencedygtige i 
dag og kun kræver startfinansiering eller fjernelse af hindringer for deres indførelse på 
markedet, og at der de steder, hvor der stadig er højere omkostninger, bør lægges vægt 
på de risici, der er forbundet med andre energikilder, såsom CO2-produktion og import 
af råvarer fra politisk ustabile regioner;

24. minder om, at en langsigtet diversificeringsstrategi for energikilder vil blive fremmet af 
gennemførelsen af ensartede spilleregler, dvs. sikring af, at sammenligninger mellem 
kilderne foretages med fuld internalisering af deres eksterne omkostninger (affald, 
afvikling og udtømning af ressourcer), og at deres respektive miljøfordele tages i 
betragtning;

25. opfordrer Kommissionen til at vise interesse både i vedvarende energikilder og i 
energibesparelser samt integrere disse politikker i alle tiltag, der finansieres af 
strukturfondene og samhørighedsfondene, og særligt tiltagene under Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling for alle Unionens regioner uden undtagelse, men under 
hensyntagen til deres særtræk, i løbet af næste programmeringsperiode (2007-2013);

26. understreger behovet for at sætte sig mere ambitiøse mål for gennemgangen af 
direktivet om handel med emissioner som led i den strategi, der blev fremlagt i 
klimaændringskapitlet;

27. opfordrer Kommissionen til i 2010 at fremsende en midtvejsevaluering af det i punkt 25
foreslåede tiltag og endelig en efterfølgende evaluering ved slutningen af 
programmeringsperioden;

28. mener, at effekten af Den Europæiske Unions initiativer kunne øges betragteligt gennem 
en stærk udenrigspolitik med sigte på at overtale alle industrilande til at slutte sig til 
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kampen mod klimaændringer og gennem øget inddragelse af programmer for ren og 
effektiv energi i Unionens udviklingspolitik.
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KORT BEGRUNDELSE

Ikke på noget andet tidspunkt siden 1970'erne har energispørgsmål stået så højt på den 
politiske og sociale dagsorden.  Der sker betydelige og radikale ændringer i energisektoren, 
som på sigt vil udstikke den økonomiske retning for alle lande. Uden langsigtet 
energiplanlægning er Unionen i fare for at drage konsekvenserne af en lang, hård fødsel af en 
ny energisæson.

På socialt plan drejer den offentlige dialog sig fortrinsvist om de høje oliepriser (som ikke 
forventes at falde til tidligere års lave niveau). På det rent energimæssige plan debatterer 
eksperter på forskellige områder. Den største uoverensstemmelse ligger i, om produktionen af 
argon allerede har toppet, eller om vi vil se en "peak oil"-tilstand i det kommende årti.
Betydningen af denne diskussion er dog relativt begrænset, hvad angår langsigtet 
planlægning. Derfor mener ordføreren, at det er vigtigt som minimum at skabe en fælles 
ekstern energipolitik. Europa bør bekæmpe energispild på alle mulige måder. I begyndelsen af 
1980'erne, lige efter det andet oliechok, gjorde Europa en enorm indsats inden for 
energibesparelser, der over en periode på tre år medførte et fald i energiforbruget i OECD-
landene på rundt regnet 10 %, samtidig med at stigningen i det økonomiske produkt var stabil.
Begrænsningen af spild og den fornuftige brug af energi udgør et vigtigt og universelt behov, 
hvis vi vil gøre overgangen til den nye energiæra så smertefri som muligt, samtidig med at vi 
beskytter miljøet. De høje olie- og gaspriser understreger behovet for en indsats for at 
anvende energi rationelt. En indsats, der på kort sigt vil skabe 1.000.000 arbejdspladser i EU 
(energiinspektører, elektrikere, arbejde med isolering af bygninger, arbejde med renovering af 
boliger mv.).  

Samtidig kunne EU spare op til 20 % af sit nuværende energiforbrug i bygninger, transport og 
industri. Halvdelen heraf stammer fra medlemsstaternes anvendelse af det eksisterende 
europæiske lovgrundlag. Den anden halvdel stammer fra innovative løsninger. Derfor 
opfordrer vi Europa-Kommissionen til at udvise minimumtolerance over for medlemsstater, 
der ikke anvender reglerne om bygningers energieffektivitet.

Dette mål med energibesparelser på 20 % bør ifølge ordføreren være bindende for 
medlemsstaterne. Samtidig er den fuldstændige omsætning og anvendelse af de eksisterende 
direktiver om bygninger, kombineret produktion af elektricitet og varme, miljøvenligt design, 
energieffektivitet og energimærkning af elapparater i alle medlemsstater stadig afgørende.
Kommissionen opfordres endvidere til at arbejde med at mærke airconditionanlæg i 
bygninger.

I lyset af at offentlige bygninger ligeledes deltager i energispildet, bør dette emne imødegås af 
løbende årlige energiinspektioner, og resultatet deraf bør offentliggøres, så den offentlige 
kontrol er mere gennemførlig. Oprettelsen af en uafhængig institution, der får ansvaret for at 
føre tilsyn med energibesparelsesplanen og overvære og verificere, at målene som følge af 
Fællesskabets mål om en reduktion på 20 % nås, anses for at være nødvendig. Endvidere 
mener ordføreren, at det er nødvendigt, at der årligt udgives en vurdering af ovennævnte samt 
målet om at holde Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet underrettet.

Inden for transportsektoren glæder ordføreren sig over bestræbelserne på at spare brændstof 
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ved hjælp af hybridmotorer eller stop- og startmotorer. Hun mener dog, at disse bestræbelser 
bør udvides til også at omfatte andre elementer af bilen som airconditionanlægget. Hun 
opfordrer derfor indtrængende bilindustrien til at træffe foranstaltninger på området efter at 
have hørt Europa-Kommissionen inden for rammerne af "frivillige aftaler".

EU har imidlertid nyttige værktøjer til rådighed til gennemførelse af disse politikker på 
europæisk plan, nemlig strukturfondene. Ordføreren mener, at der ved al finansiering fra 
Regionalfonden vedrørende opførelse af bygninger eller indgreb i byggesektoren bør tages 
højde for bygningernes energiadfærd samt muligheden for at anvende interne energikilder 
(geotermik – bioklima mv.).

Europa-Kommissionen opfordres derfor til at fortsætte med at integrere ikke blot den 
generelle anmodning om rationel anvendelse af energi, men også fremme af vedvarende 
energikilder gennem strukturfondene til alle europæiske regioner.

På denne måde støttes Lissabon-målene, det indre energimarked styrkes, og samtidig fremmes 
EU's internationale konkurrenceposition gennem en sektor, hvor EU spiller en førende rolle.
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