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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030

(2013/2135(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens grønbog "En ramme for klima- og energipolitikkerne 
frem til 2030" (COM(2013)0169),

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 191, 
192 og 194,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/2010 af 
20. oktober 2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 
om energieffektivitet, 

– der henviser til Kommissionens hvidbog om "En køreplan for et fælles europæisk 
transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem" 
(COM(2011)0144) og til Europa-Parlamentets beslutning af 15. december 2011 om en 
køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og 
ressourceeffektivt transportsystem1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050" (COM(2011)0112) og til Europa-
Parlamentets beslutning om en køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 20502,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Køreplan for et ressourceeffektivt Europa" 
(COM(2011)0571) og til Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2012 om et 
ressourceeffektivt Europa3,

– der henviser til sin beslutning af 21. november 2012 om miljøindvirkninger af udvinding 
af skifergas og skiferolie4,

– der henviser til sin beslutning af 21. november 2012 om de industrielle, energimæssige og 
øvrige aspekter af skifergas og -olie5,

– der henviser til sin beslutning af 22. november 2012 om klimakonferencen i Doha, Qatar 
(COP18)6,

                                               
1 Vedtagne tekster af 15.12.2011, P7_TA(2011)0584.
2 Vedtagne tekster af 15.3.2012, P7_TA(2012)0086.
3 Vedtagne tekster af 24.5.2012, P7_TA(2012)0223.
4 Vedtagne tekster af 21.11.2012, P7_TA(2012)0443.
5 Vedtagne tekster af 21.11.2012, P7_TA(2012)0444.
6 Vedtagne tekster af 22.11.2012, P7_TA(2012)0452.
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– der henviser til Kommissionens meddelelse "Energikøreplanen 2050" (COM(2011)0885) 
og til Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om energikøreplanen 2050, en 
fremtid med energi1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Vedvarende energi: en stor aktør på det 
europæiske energimarked"(COM(2012)0271) og til Europa-Parlamentets beslutning af 21. 
maj 2013 om aktuelle udfordringer og muligheder for de vedvarende energikilder på EU's 
indre marked for energi 2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Et fungerende indre energimarked" 
(COM(2012)0663) og til Europa-Parlamentets beslutning af 10. september 2013 om et 
fungerende indre energimarked3,

– der henviser til Kommissionens rapport med titlen "Situationen på det europæiske 
kulstofmarked i 2012" (COM(2012)0652),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En EU-strategi for tilpasning til 
klimaændringer" (COM(2013)0216),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til de fælles drøftelser i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed og Udvalget om Industri, Forskning og Energi jf. forretningsordenens 
artikel 51, 

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed og Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra 
Udviklingsudvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-
0000/2013),

A. der henviser til, at mål for forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og klima er af yderste 
vigtighed for EU, er uadskillelige og skal behandles på lige fod;

B. der henviser til, at dette anerkendes i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF), ifølge hvilken målene med EU's energipolitik omfatter energimarkedets funktion, 
forsyningssikkerhed, energieffektivitet, energibesparelser, vedvarende energi og 
sammenkobling;

C. der henviser til, at det internationale samfund forpligtede sig til at begrænse den globale 
opvarmning til 2 °C i løbet af det 21. århundrede ved topmødet i København i 2009;

D. der henviser til, at Eurostats tal viser, at EU har reduceret dets CO2-emissioner med 
16,97 % mellem 1990 og 2011 og er på vej mod at opfylde dets 2020-mål i denne 
henseende;

E. der henviser til, at IEA's beregninger viser, at EU kun er ansvarlig for 11 % af den globale 
                                               
1 Vedtagne tekster af 14.3.2013, P7_TA(2013)0088.
2 Vedtagne tekster af 21.5.2013, P7_TA(2013)0201.
3 Vedtagne tekster af 10.9.2013, P7_TA(2013)0344.
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emission af drivhusgas, og at andelen falder i fremtiden, så det, selv om det har begrænset 
kapacitet til at reducere de globale emissioner ved hjælp af ensidig handling, spiller en 
vigtig rolle, særlig i forbindelse med opnåelsen af en bindende aftale i Paris i 2015, og 
henviser til, at EU derfor skal definere en klar holdning;

F. der henviser til, at investorer og industrier har brug for en klar og langsigtet ramme for 
EU's klima- og energipolitik med en højere grad af vished for at fremme langsigtet privat 
investering og reducere den risiko, der er forbundet hermed;

G. der henviser til, at det i Kommissionens meddelelse om energikøreplanen 2050, der støttes 
af Europa-Parlamentet, angives, at energieffektivitet, vedvarende energi og 
energiinfrastrukturer er "no-regret"-muligheder, og at passende politikker og instrumenter 
skal tages i betragtning for at fremme europæisk konkurrenceevne;

H. der henviser til, at EU i 2011 brugte 573 mia. EUR på importerede fossile brændstoffer, 
og at dets afhængighed af energiimport ventes at vokse;

I. der henviser til, at undersøgelser tyder på, at opgradering af nettene er den bedste måde at 
forbedre det indre marked, reducere energiomkostninger og fremme industriens 
konkurrenceevne på;

Mål

1. hilser Kommissionens grønbog om en ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 
2030 velkommen og forventer, at Det Europæiske Råd håndterer disse problemer med 
realistiske, men ambitiøse foranstaltninger;

2. opfordrer Kommissionen til at vælge en tilgang med mange facetter, hvis effektivitet og 
omkostningseffektivitet bør forbedres af koordinerede og sammenhængende politikker, 
der på lige fod håndterer problemer som konkurrenceevne, energiforsyningssikkerhed og 
klimamål (f.eks. reduktion af drivhusgasemissioner, vedvarende energikilder og 
energieffektivitet);

3. opfordrer Det Europæiske Råd til at fortsætte fremskridtene på EU-niveau og fastsætte 
ambitiøse, men realistiske mål for EU-politikkerne frem til 2030, der tager højde for de 
økonomiske, sociale, miljømæssige, internationale og teknologiske sammenhænge, og til 
at fastsætte en klar, stabil, langsigtet og omkostningseffektiv ramme for industrierne og 
investorerne;

4. er af den opfattelse, at støtteordninger, hvis de anvendes på en bedre måde, kan være et 
relevant værktøj til at skabe incitament for udviklingen af vedvarende energikilder og 
energieffektivitet; mener, at Kommissionen spiller en vigtig rolle i forbindelse med 
vejledning i denne henseende;

5. bemærker, at nogle vedvarende energikilder nu bør anses for modne energikilder, og at 
deres tilskud derfor skal udfases over tid for at disse kan omfordeles til forsknings- og 
udviklingsprogrammer og vedvarende energikilder, der endnu ikke er 
omkostningseffektive; opfordrer Kommissionen til at undersøge indvirkningen af forrang 
til vedvarende energikilder på de generelle energiomkostninger;
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6. understreger, at øget energieffektivitet og øgede energibesparelser vil spille en central 
rolle i dekarboniseringen af energisektoren;

7. opfordrer Kommissionen til at udvikle bedre metoder og værktøjer til beregning og 
overvågning af fremskridt, der kan hjælpe med at udarbejde en mere konsekvent EU-
tilgang til energieffektivitet; mener, at der skal gøres mere for at hjælpe EU's industrier 
med yderligere at reducere deres energiintensitet;

8. bemærker, at EU's emissionshandelssystem som en af hjørnestenene i EU's klima- og 
energipakke skal være i stand til at opfylde sin primære funktion, reduktion af 
drivhusgasemissioner, optimalt og til effektivt at reagere på økonomiske nedture og 
opsving; minder om, at det primære mål med EU ETS er at reducere drivhusgasemissioner 
og ikke at give investorer tilstrækkeligt incitament til at investere i 
lavemissionsteknologier, da disse blot skal anses for sekundære mål og ikke for et 
grundlag til at vurdere, om systemet virker efter hensigten;

9. bemærker, at EU har brug for en omfattende politikramme for 2030, der opmuntrer til 
investering i og langsigtet dekarbonisering af sektorer, der ikke er omfattet af ETS; 
opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemgå de mål, der ikke er 
omfattet af ETS, samtidig med at medlemsstaternes fleksibilitet til at definere deres egne 
måder at opfylde deres byrdefordelingsmål bevares;

10. mener, at kraftvarme spiller en vigtig rolle for øget energieffektivitet i fremtiden;

De politiske instrumenters sammenhæng

11. anmoder medlemsstaterne om bedre samarbejde og interaktion på EU-niveau for at gøre 
nationale foranstaltninger mere konsekvente;

12. minder om, at en tydelig, sammenhængende og konsekvent politik og reguleringsmæssig 
ramme er vigtig for at stimulere de nødvendige investeringer i de "no regrets"-teknologier, 
der er defineret i energikøreplanen 2050, på en omkostningseffektiv og bæredygtig måde;

13. opfordrer Kommissionen til at undersøge interaktionen mellem klima- og energimål med 
henblik på at opnå de mest effektive politikker på EU-niveau, der ikke blot tager højde for 
BNP, men også for hver medlemsstats kapacitet;

14. mener, at medlemsstaterne og regionerne skal opmuntres til at forbedre samarbejdet for at 
optimere effektiviteten af udvidelsen af vedvarende energi; Kommissionen spiller i denne 
sammenhæng en vigtig rolle som formidler ved koordinering, økonomisk støtte og 
forberedelse af relevante analyser af vedvarende energikilder og potentiale for 
medlemsstaterne;

15. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en analyse af, hvordan vedvarende energikilder 
kan udvikles på en bæredygtig måde, samtidig med at der tages højde for miljømæssige 
konsekvenser, aspekter i forbindelse med afhængighed af råstoffer og livscyklus, og frem 
for alt hvordan man kan støtte stabile kilder til vedvarende energi, såsom vandkraft, 
biomasse og geotermisk energi;
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16. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at indarbejde dagsordnen 
om ressourceeffektivitet så omfattende som mulig i alle andre politikker;

17. anmoder Kommissionen om at vurdere udviklingen af energibesparelser i EU;

18. opfordrer Kommissionen til at oprette en let tilgængelig onlinedatabase for bedste praksis 
inden for ressourceeffektivitet;

Energiforsyningssikkerhed

19. understreger vigtigheden af en energistrategi med fokus på at øge 
energiforsyningssikkerhed og økonomisk og industriel konkurrenceevne i EU, 
jobskabelse, sociale aspekter og miljømæssig bæredygtighed via foranstaltninger såsom
diversificering af forsyningsruter, -leverandører og -kilder og ved at øge anvendelsen af 
vedvarende energikilder;

20. understreger i forbindelse med forsyningssikkerhed, at medlemsstaterne skal kunne drage 
fordel af alle deres nationale energiressourcer i overensstemmelse med politikker, der 
sikrer sikker og bæredygtig efterforskning, udvinding og udnyttelse af disse ressourcer;

21. understreger, at der, samtidig med at EU tilstræber energiforsyningssikkerhed, er behov 
for at skifte fokus hen imod en model med indbyrdes energiafhængighed mellem 
medlemsstaterne ved at sikre en hurtig gennemførelse af EU's indre energimarked; mener
endvidere, at gennemførelsen af EU's infrastrukturelle supernet, der forbinder nord, syd, 
øst og vest, vil gøre EU i stand til at udnytte alle medlemsstaters komparative fordele 
optimalt, og opfordrer til yderligere støtte til decentraliseret mikroenergiproduktion og 
intelligente energiinfrastrukturer i alle medlemsstater; understreger, at der derfor er behov 
for en stærk samordning af medlemsstaternes politik og for fælles handling, solidaritet og 
gennemsigtighed som følge af den kendsgerning, at nationale energipolitikbeslutninger 
kan påvirke andre medlemsstater; mener, at det ville være hensigtsmæssigt at afgøre, om 
og hvordan ekspertisen og faciliteterne i Agenturet for Samarbejde mellem 
Energimyndigheder (ACER) kunne anvendes ved udførelsen af ovennævnte opgaver;

22. mener, at den manglende fuldstændige gennemførelse af lovgivningen om det indre 
energimarked fortsat er en af de største hindringer for gennemførelsen af det indre 
marked; fremhæver vigtigheden af at eliminere resterende infrastrukturelle flaskehalse og 
forekomster af markedssvigt og af at sikre, at der ikke skabes nye barrierer for elektricitet 
og gas- eller energimarkedsintegration;

23. understeger, at energislutbrugerne – både individer, SMV'er og industri – er det primære 
fokus for det indre energimarked, og at de skal have fordel af lavere energipriser, 
beskyttes behørigt og informeres præcist ved at sikre let adgang til information; opfordrer 
til dette formål Kommissionen og medlemsstaterne til straks at gennemføre det indre 
marked, forsyningssikkerhed og sammenkobling af net som påkrævet i artikel 194 i 
TEUF;

24. bemærker, at der, for at forsyningssikkerheden kan sikres, skal være tilstrækkelig 
kapacitet til at opfylde behovet i spidsbelastningsperioder og i perioder med (politiske 
eller teknologiske) problemer, og at der derfor skal sikres og opretholdes overkapacitet 



PE521.547v01-00 8/9 PR\1005979DA.doc

DA

eller backup; påpeger behovet for lagring og større netfleksibilitet som et svar på, at nogle 
vedvarende energikilder ikke altid er tilgængelige;

25. bemærker, at nogle medlemsstater, som er "energiøer", stadig er totalt afskåret fra de 
europæiske gas- og elektricitetsnet og fortsat betaler højere priser for energi, hvilket 
indvirker negativt på deres konkurrenceevne; påpeger, at Det Europæiske Råds beslutning 
om, at ingen medlemsstat må være afsondret fra EU's net i 2015, ikke kan føres ud i livet 
for disse medlemsstater uden massive investeringer i infrastruktur; er i denne 
sammenhæng fortaler for hurtig gennemførelse af det indre energimarked;

26. anmoder Kommissionen om at undersøge potentialet for energilagring i EU og de 
forskellige potentielle teknologier på dette område;

27. understreger, at modernisering af den eksisterende energiinfrastruktur og konstruktion af 
ny, intelligent og fleksibel infrastruktur til fremstilling, overførsel, distribution og lagring 
af energi er afgørende for et stabilt, velintegreret og velforbundet energimarked, og lægger 
vægt på, at der skal foretages store investeringer parallelt med investeringer i regionale 
eller sågar lokale net;

Fremme af EU-økonomiens konkurrenceevne

28. mener, at et åbent og gennemsigtigt indre marked, hvor alle virksomheder fra EU og 
tredjelande respekterer den gældende fællesskabsret inden for energi, kan hjælpe med til 
at styrke forhandlingspositionen for EU's energileverandører over for eksterne 
konkurrenter;

29. opfordrer Kommissionen til at iværksætte en undersøgelse, som analyserer nye og 
omkostningseffektive markedsudformninger med henblik på at sikre forbrugerne el til en 
fornuftig pris og hindre kulstoflækage; anmoder derfor Kommissionen om snarest muligt 
at fremsætte en yderligere vurdering og anbefalinger for yderligere handlinger, der kan 
forhindre risikoen for CO2-lækage som følge af en omfordeling af produktionsfaciliteter 
til steder uden for EU, især med fokus på en vurdering af yderligere scenarier, hvor der 
kun gøres en begrænset eller ingen yderligere global indsats for at reducere 
kulstofemissioner;

30. bemærker, at EU's vigtigste konkurrenter på det globale marked lægger stor vægt på 
teknologisk udvikling, innovation og optimering af industrielle processer; bemærker også, 
at deres økonomier vokser meget hurtigere end EU's; konkluderer, at EU skal prioritere 
forskning og udvikling og innovation;

31. opfordrer Kommissionen til at udvikle en metode til at måle konkurrenceevnen mellem 
EU og de vigtigste konkurrenter, der eksempelvis kunne være baseret på finanspolitik, 
forskning og udvikling, innovation, industrielle energipriser og administrative byrder;

32. understeger på det kraftigste, at enhver fremtidig EU-politik skal håndtere EU's 
økonomisk komparative styrker og svagheder, særlig hvad angår enhver frihandelsaftale, 
som EU tilslutter sig, især i lyset af den planlagte frihandelsaftale (TTIP) med USA, hvor 
energipriserne er faldet markant, samtidig med at indsatsen for at reducere 
drivhusgasemissioner ikke lever op til de fremskridt, der allerede er opnået i EU;
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Hensyntagen til medlemsstaternes forskellige kapacitet

33. glæder sig over Kommissionens bemærkninger om, at EU's klima- og energimål har 
forskellige virkninger for de enkelte medlemsstater og deres borgere, og at dette 
retfærdiggør arbejdet på et mere retfærdigt grundlag for indsatsfordelingen, der tager 
højde for et lands BNP, opnået reduktion af emissioner siden 1990, emissioner pr. 
indbygger, økonomisk potentiale og potentiale for vedvarende energikilder og 
energieffektivitet;

34. understreger, i overensstemmelse med artikel 194 i TEUF, at medlemsstaterne i sidste 
ende er beslutningstagerne, hvad deres energimiks angår, og de at skal kunne anvende og 
udvikle forskellige tilgange til teknologier og energikilder, der er miljøvenlige og socialt 
og økonomisk acceptable;

35. gør opmærksom på, at hovedtendensen til planlagte foranstaltninger skal fokusere på at 
gennemføre foranstaltningsscenarier, der tager højde for eksisterende potentiale i 
medlemsstaterne, udviklingsmuligheder for nye omkostningseffektive teknologier og den 
globale indvirkning af gennemførelse af den foreslåede politik, med henblik på at kunne 
foreslå reduktionsmål for de kommende år;

36. bemærker, at adgang til kapital selv for tunge industrisektorer ofte er en barriere for 
investering i renere teknologier; anmoder derfor Kommissionen om at undersøge 
muligheden for at oprette en fond, der kan hjælpe med at lette investeringer, muligvis 
finansieret af en del af indtægterne fra emissionshandelssystemet;

EU på internationalt niveau

37. bemærker, at visse vækstlande og udviklede lande i øjeblikket opererer med 
differentierede klimapolitikker og -investeringer, inklusive gennemførelse af deres egne 
emissionshandelssystemer; 

38. bemærker, at det er vigtigt for EU at opretholde sin førende rolle og for medlemsstaterne 
at tale med én stemme for at definere og forsvare en stærk og fælles holdning under 
forhandlingerne i Paris 2015, der har til formål at nå en ny global, bindende klimaaftale;

39. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


