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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Grønbog: En europæisk energistrategi: bæredygtighed, konkurrenceevne og 
forsyningssikkerhed 
(2006/2113(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens grønbog – en europæisk energistrategi: bæredygtighed, 
konkurrenceevne og forsyningssikkerhed (KOM(2006)0105),

– der henviser til Kommissionens og den højtstående repræsentants fælleserklæring om de 
eksterne aspekter af energipolitik,

– der henviser til sin holdning, der blev vedtaget ved andenbehandling den 8. marts 2005 
med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne 
for adgang til net til transmission af naturgas1,

– der henviser til sin holdning, der blev vedtaget ved førstebehandling den 26. oktober 2005 
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om generelle regler for 
Fællesskabets finansielle støtte inden for det transeuropæiske transport- og energinet og 
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2236/952,

– der henviser til sin holdning, der blev vedtaget ved andenbehandling den 13. december 
2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester, samt om ophævelse af Rådets 
direktiv 93/76/EØF3,

– der henviser til sin holdning, der blev vedtaget ved andenbehandling den 4. april 2006 
med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om retningslinjer 
for de transeuropæiske net på energiområdet og om ophævelse af beslutning nr. 96/391/EF 
og nr. 1229/2003/EF4,

– der henviser til sin holdning, der blev vedtaget den 18. maj 2006 om forslag til Rådets 
afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af energifællesskabstraktaten5,

– der henviser til sin holdning, der blev vedtaget den 16. november 2005 om forslag til 
Rådets forordning om gennemførelse af protokol nr. 9 til akten vedrørende vilkårene for 
Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og 
Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union, om Bohunice V1-kernekraftværket i 
Slovakiet6,

  
1 EUT C 320E, 15.12.2005, s. 14.
2 Vedtagne tekster af samme dato, P6_TA(2005)0403.
3 Vedtagne tekster af samme dato, P6_TA(2005)0496.
4 Vedtagne tekster af samme dato, P6_TA(2006)0118.
5 Vedtagne tekster af samme dato, P6_TA(2006)0219.
6 Vedtagne tekster af samme dato, P6_TA(2005)0429.
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– der henviser til sin beslutning af 16. november 2005 om anvendelsen af de finansielle 
ressourcer beregnet til nedlukning af kernekraftværker7,

– der henviser til sin holdning af 14. december 2004 om forslag til Rådets direktiv om 
forpligtelse for medlemsstaterne til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller 
mineralolieprodukter (kodificeret udgave)8,

– der henviser til sin holdning, der blev vedtaget ved førstebehandling den 5. juli 2005 om 
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til fremme af 
elforsyningssikkerhed og infrastrukturinvesteringer9,

– der henviser til sin holdning af 5. juli 2006 om forslag til Rådets direktiv om overvågning 
af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt brændsel10,

– der henviser til sin beslutning af 14. februar 2006 med henstillinger til Kommissionen om 
opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder11,

– der henviser til sin beslutning af 29. september 2005 om den vedvarende energis andel i 
EU og forslag til konkrete foranstaltninger12,

– der henviser til sin beslutning af 23. marts 2006 om EU's energiforsyningssikkerhed13,

– der henviser til sin beslutning af 1. juni 2006 om energieffektivitet - eller hvordan vi kan 
få mere ud af mindre - grønbog14,

– der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd den 23.-24. marts 
2006 om Det Europæiske Råds godkendelse af grønbogen om en europæisk energipolitik 
og den 15.-16. juni 2006 om Kommissionens og den højtstående repræsentants 
fælleserklæring om de eksterne aspekter af forsyningssikkerhed,

– der henviser til overvejelser fra den offentlige høring om emnet den 12. september 2006, 
organiseret af Udvalget om Industri, Forskning og Energi,

– der henviser til traktaten om en forfatning for Europa, i hvilken energi er et område, hvor 
medlemsstaterne har fælles kompetencer,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om International Handel, Økonomi-
og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Transport-

  
7 Vedtagne tekster af samme dato, P6_TA(2005)0432.
8 EUT C 226E, 15.9.2005, s. 22.
9 EUT C 157E, 6.7.2006, s. 61.
10 Vedtagne tekster af samme dato, P6_TA(2006)0300.
11 Vedtagne tekster af samme dato, P6_TA(2006)0058.
12 Vedtagne tekster af samme dato, P6_TA(2005)0365.
13 Vedtagne tekster af samme dato, P6_TA(2006)0110.
14 Vedtagne tekster af samme dato, P6_TA(2006)0243.
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og Turismeudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A6-0000/2006),

1. udtrykker tilfredshed med Kommissionens grønbog om en europæisk energistrategi, der 
skal sikre bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed, men understreger det 
faktum, at vi i Europa bliver nødt til at anerkende, at vi befinder os i en ny energisituation, 
der kræver en udvikling af den europæiske energipolitik, som sikrer økonomisk 
overkommelig energi, der så vidt mulig stammer fra naturlige ressourcer, mens miljøet 
beskyttes og klimaændringerne bekæmpes; og mener endvidere, at energi skal leveres fra 
åbne og fair markeder, der dog stadig afspejler behovet for at være konkurrencedygtige i 
en global sammenhæng;

Bæredygtighed

Klimaændringer

2. anerkender, at klimaændringer forårsager alvorlige problemer, der kræver omgående EU-
foranstaltninger, og er endvidere overbevist om, at en overvældende del af EU's energi i 
2050 bliver nødt til at komme fra kulstoffrie kilder, og at det derfor er nødvendigt med en 
klar handlingsplan for at nå dette mål:

a. EU-lederne skal inden for det næste år blive enige om en bindende aftale for CO2-
målsætningen for 2020 og skal komme med en indikation af CO2-målsætningen for 
2050 i stil med 2 C°-målsætningen. Kommissionen bør foreslå en revision af 
emissionshandelsordningen samt salg af emissionskreditter fra 2012 og frem, hvor de 
indsamlede penge går til EU's forskning og udvikling mht. tiltag i forbindelse med 
energi og energieffektivitet;

b. emissionshandelsordningen bør udvides i internationalt regi og bør køre over en 20-
årig periode;

c. emissionshandelsordningen bør inkludere yderligere sektorer, der er storforbrugere af 
energi såsom luftfartsindustrien og fragttransport i overensstemmelse med en 
vurdering af disses påvirkning;

d. der bør fremlægges et lovforslag, der forenkler og synliggør den metode, der på 
nuværende tidspunkt bruges i emissionshandelsordningen;

Forskning og udvikling

3. tilskynder medlemsstaterne til at lægge en budgetstrategi for de samlede nationale 
forskningsressourcer på EU-niveau, udover det syvende rammeprogram for forskning, 
teknologisk udvikling og demonstrationsaktiviteter (FP7);

4. opfordrer Kommissionen til at foretage en energianalyse på baggrund af eksisterende 
teknologiplatforme;

5. anmoder om, at en del af det syvende rammeprograms energifinansiering bliver fordelt for 
at analysere social og økonomisk adfærd i forbindelse med energi, og at denne 
finansiering sammenkobles med CIP-programmet og EIB;
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Forsyningssikkerhed

Energieffektivitet

6. opfordrer Rådet og Kommissionen til at prioritere energieffektivitet som den mest 
omkostningseffektive metode til at reducere energiefterspørgslen; tilskynder endvidere en 
rettidig implementering af EF-direktiver på området, og tilskynder ydermere 
Kommissionen til at implementere tidligere beslutninger om emnet;

7. opfordrer Kommissionens formand til at være vært ved et møde med de 30 største byer i 
EU og til at opstille initiativer til reducering af energiforbruget i byområder kombineret
med en strategi om byplanlægning; mener endvidere, at der skal en seriøs indsats til for at 
øge energien fra den samlede opvarmnings-, elektricitets- og køleindustri og 
distriktsopvarmning;

8. anmoder Kommissionen om yderligere at undersøge en smart måling og afregning af 
forbrug;

9. støtter et skifte til de mest energieffektive og rene transportmuligheder, hvilket 
hovedsageligt skal opnås gennem ny lovgivning og skattemæssige incitamenter på 
nationalt niveau, herunder indførelsen af en bindende lovgivning inden for bilindustrien; 
anbefaler ydermere, at en strategi for nedbringelse af udslip fra luftfart og skibe udvikles;

Sammensætning af energiforbruget

10. mener, at en spredning af energikilder vil hjælpe med at sikre forsyningen;

11. foreslår, at EU opsætter et langsigtet, stabilt politisk støttetiltag, hvor der gives klare 
retningslinier for, hvor der skal investeres; mener endvidere, at dette støttetiltag skal 
indeholde en EU-målsætning for energieffektivitet, som svarer til en forbedring på mindst 
20 % frem til 2020, og dermed forpligte sektormålsætninger for vedvarende energikilder, 
således at der opnås 25 % vedvarende energikilder som primær energi frem til 2020 og en 
forudsigelig pris på CO2; mener ydermere, at målsætningen for 2040 bør lyde på 50 %
vedvarende energikilder;

12. støtter nødvendigheden af en strategisk energiredegørelse, der supplerer det foreslåede 
europæiske observationscenter for forsyningssikkerhed, der ikke bør være en uafhængig 
enhed, og støtter endvidere, at den strategiske energiredegørelses indlæg bør involvere en 
strategisk analyse af de problemer, som EU står over for på energiområdet;

13. tilskynder Kommissionen at bruge den strategiske energiredegørelse til at udvikle en 
formular, der gør det muligt for hver medlemsstat at analysere byttehandlerne mellem de 
forskellige politikker omkring miljøet, forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og 
jobmuligheder, og således hjælpe med at minimere risici; opfordrer ydermere 
Kommissionen til at foretage en detaljeret undersøgelse af tilskud og omkostninger for 
alle energikilder inklusive internaliseringen af eksterne påvirkninger;

14. insisterer på, at Kommissionen udvikler en systematisk tilgang til produktion, distribution 



Ekstern oversættelse

PR\629463DA.doc 7/9 PE 378.549v01-00

DA

og forbrug af biobrændstoffer, - især de, der bruges til transport, og insisterer også på 
nødvendigheden af at indføre obligatoriske målsætninger inden for dette område;

15. opfordrer Kommissionen til, på mellemlang sigt, at anerkende fossile brændstoffers 
vigtige rolle, og ønsker derfor en mere detaljeret undersøgelse mht. reduktion af 
kulstofintensiteten og at tilskynde til en yderligere udvikling af en økonomisk metode til 
indfangelse af kulstof og opbevaring af kul, gas og olie og insisterer ydermere på, at der i 
2020 skal eksistere ti omfattende demonstrationsfabrikker, der er i funktion i EU;

16. opfordrer Kommissionen til at ændre det transeuropæiske energinet, hvilket bør sikre, at 
vedvarende energikilder får rimelig adgang til forsyningsnettet; mener endvidere, at 
offshore vindmølleparker først skal integreres i de regionale forsyningsnet og til sidst i det 
transeuropæiske energinet;

17. opfordrer Kommissionen til at give en mere fleksibel fortolkning til offentligheden af 
fordelene ved EU's miljølovgivning, hvor man ved energiudvikling kan opnå 
kulstofbesparelser;

18. accepterer, at kernekraft er et kontroversielt område, og at enhver beslutning om udvikling 
af området vil være den enkelte medlemsstats ansvar;

Eksterne aspekter

19. mener, at en struktureret debat omkring den måde, hvorpå EU skal tale med én samlet 
stemme over for tredjelande, vil forbedre EU's evne til at forhandle med 
energiproducerende og -forbrugende lande, og mener ydermere, at der ved sådanne 
forhandlinger bør være en højtstående repræsentant udi energispørgsmål;

20. tilskynder medlemsstaterne til, i forbindelse med forstærket samarbejde med EU-
institutioner, at udforme en liste over prioritetsområder, hvor der er opnået enighed om 
ekstern energipolitik, herunder bl.a. målsætninger mht. klimaændringer, energieffektivitet 
og besparelser, udviklingen af vedvarende teknologier, menneskerettigheder og social 
dialog;

21. tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at tage den reelle fare for mangel på 
gasforsyninger fra Rusland efter 2010, som følge af manglende investering, usædvanlig 
høj udsivning og energispild på det russiske hjemmemarked, meget alvorligt; insisterer 
endvidere på, at medlemsstaterne gør sig det klart, at det er usandsynligt, at den 
nødvendige form for investering kommer uden en bedre sikring af investeringer, hvilket 
kun kan garanteres ved en ratificering af energichartertraktaten;

Det indre markeds energi og konkurrenceevne

22. tilskynder medlemsstater til at anerkende, at den nuværende model for EU's energimarked 
ikke virker, og at vi ikke udelukkende kan sætte vores lid til markedsdrevne løsninger, når 
vi står over for den nye energirealitet; mener ydermere, at en klar politisk ramme er 
nødvendig for at skabe en høj grad af energiuafhængighed, langsigtet stabilitet, 
effektivitet, miljømæssig følsomhed og forsyningssikkerhed; tager endvidere det 
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standpunkt, at regeringernes, myndighedernes og markedsaktørernes ansvar skal være 
bedre defineret for at opnå et ordentligt fungerende marked;

23. lykønsker Kommissionen med undersøgelsen af energisektoren; tilskynder Kommissionen 
til at fortsætte indskærpelserne, herunder bøder, over for virksomheder, der bryder 
konkurrencereglerne;

24. tilskynder Kommission til at forfølge de medlemsstater, der uretmæssigt beskytter 
nationale energigiganter eller forsøger at blokere for fusioner og nyerhvervelser;

25. mener, at den specifikke energipolitiks art bør overvejes i konkurrencepolitikken, i de 
regulerende tiltag og i de bestræbelser, der gøres for at håndhæve det indre markeds regler 
bedre;

26. tilskynder Kommissionen til at tage forholdsregler imod de virksomheder, der har 
langsigtede arvekontrakter, som lukker af for markederne, og som er i modstrid med 
reglerne i EF-traktaten;

27. tilskynder Kommissionen til at tage yderligere skridt for at fokusere på koncentrationer i 
det opadgående energimarked;

28. foreslår betydelige magtforøgelser for de enkelte medlemsstaters myndigheder, muligvis 
vha. etableringen af fælles regler for gennemsigtighed og regnskabsoplysninger, og som et 
minimum bindende retningslinier mht. uafhængighed, procedure for udnævnelse af 
myndigheder, gennemsigtighed og regnskabspligt; mener endvidere, at de nationale 
energimyndigheder skal have rollen som rådgivende konkurrenceinstans inden for 
medlemsstaterne, som dem, der sikrer, at energivirksomheder har en lovmæssig 
forpligtelse til at give forbrugeren råd om energibesparelser og som dem, der skal sikre, at 
der fastsættes et krav om et investeringsminimum;

29. anmoder om, at hver medlemsstat giver nationale myndigheder værktøjer i 
overensstemmelse med EU's krav, der gør dem i stand til at levere elektricitet og gas på 
tværs af landegrænser, inklusive adgang til forsyningsnet, transmissionstariffer, fordeling 
af kapacitet, styring af netbelastning og -drift, og et klart tidsskema for tilbud på 
energimarkedet uden forskelsbehandling; mener ydermere, at hvis dette ikke leveres inden 
for to år, skal Kommissionen oprette en fælles europæisk myndighed, der tager sig af 
forbindelser på tværs af grænserne;

30. tilskynder Kommissionen til at lovgive for at sikre sig, at medlemsstaterne giver tilladelse 
til planlægning ved grænserne inden for en fireårig periode, og tilskynder endvidere til, at 
alle planlægningstilladelser skal anses som givet, hvis der inden for denne fireårige 
periode ikke fremkommer nogen negative meldinger;

31. tilskynder Kommissionen til at prioritere etableringen af et velfungerende regionalt 
elektricitetsmarked i 2008 og til ydermere at fastsætte en dato for etableringen af et indre 
europæisk energimarked og forsyningsnet;

32. anmoder om, at Kommissionen fremlægger en tredje pakke, der indeholder forslag, der 
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fuldt ud udvikler elektricitets- og gasmarkedets potentiale, samt en detaljeret redegørelse 
for ejerskabet af det opsplittede net;

33. tilskynder medlemsstaterne til at tilvejebringe den lovmæssige opsplittelse og at opfylde 
kravene i direktiverne om elektricitet og gas;

34. mener, at Kommissionen skal fremlægge en omfattende gasstrategi, der undersøger 
behovet for reduktion af gasforbruget, sammensætningen af forsyninger og forbedret 
gasinfrastruktur, samt behovet for, i nogle medlemsstater, at vende gasstrømmens retning 
og tage hånd om spørgsmålet vedrørende opbevaring og råmaterialer;

Energifattigdom og forbrugerrettigheder

35. mener, at forbrugerne skal placeres i centrum af alle fremtidige energipolitikker, og at 
energifattigdom bør spille en større rolle i Kommissionens forslag;

36. tilskynder GD Transport og Energi til at vurdere medlemsstaternes strukturfondsplaner og 
dermed bestemme deres kapacitet og beslutsomhed til at tackle energispørgsmål;

37. anmoder de energiregulerende myndigheder i medlemsstaterne om, at de universelle 
serviceforpligtelser respekteres med særlig fokus på sårbare og fattige forbrugere, som 
skal tilbydes specielle tariffer eller støtte;

38. tilskynder medlemsstaterne til at etablere en forbrugerforkæmper på energiområdet, hvis 
ansvar bl.a. skulle være at sikre at forbrugerne har nem adgang til prisoplysninger og 
valgmuligheder, og desuden nemt kan skifte energiudbyder og systematisk adgang til 
myndighederne i hver medlemsstat;

39. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


