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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. understreger, at vedvarende energikilder ikke alene bidrager til at bekæmpe 
klimaændringer og øge Europas energimæssige uafhængighed, men også giver yderligere 
væsentlige miljøfordele i form af mindre luftforurening, affaldsproduktion og vandforbrug 
og nedbringer de øvrige risici, der er forbundet med andre former for elproduktion;

2. glæder sig over, at der udvikles vedvarende energi i medlemsstaterne med henblik på at nå 
deres 2020-mål, der er opstillet i direktivet om vedvarende energikilder og styrke EU's 
konkurrenceevne; opfordrer Kommissionen til at foreslå et ambitiøst og bindende EU-mål 
for 2030 for vedvarende energi med henblik på at sikre kontinuitet og stabilitet;

3. påpeger, at de bindende 2020-mål for vedvarende energi har fremskyndet anvendelsen af 
vedvarende energi i EU og har skabt et stabilt investeringsklima, som giver Europa en 
konkurrencefordel inden for vedvarende energi, hvilket vil bidrage væsentligt til 
bæredygtig vækst og jobskabelse;

4. påpeger, at den europæiske energipolitik bør fokusere på udvikling, udnyttelse og 
distribution af vedvarende energi; påpeger endvidere, at medlemsstaterne bør fastsætte 
mere ambitiøse mål for vedvarende energi for 2030 og derefter for at opnå en økonomi 
baseret på vedvarende energi i 2050;

5. påpeger markedspotentialet for grøn teknologi og understreger, at grønne teknologier bør 
betragtes som en mulighed for at styrke den europæiske industri; 

6. er enig med Kommissionen i, at en kraftig vækst i andelen af vedvarende energikilder 
frem til 2030 vil kunne skabe over 3 mio. arbejdspladser;

7. påpeger, at vedvarende energi ikke kun bliver udviklet separat med henblik på at fremme 
udviklingen af decentrale vedvarende energisystemer, men også som en del af det samlede 
energisystem; gentager, at der er behov for investeringer fra private og offentlige kilder, 
såsom Connecting Europe-faciliteten, til finansiering af udviklingen af energiinfrastruktur 
og ikt-baserede intelligente net, således at vedvarende energi i højere grad kan indarbejdes 
omkostningseffektivt og sikkert i energimarkedet og overførsels- og 
distributionssystemernes stabilitet forbedres med henblik på at bevare 
forsyningssikkerheden; understreger behovet for at støtte små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) ved at give den flere muligheder inden for infrastrukturudvikling;

8. bemærker, at forskellige incitamenter til anvendelse af vedvarende energikilder sikrer, at 
der i støtteordningerne tages behørigt hensyn til medlemsstaternes forskellige potentiale 
og teknologimønstre med henblik på at undgå uventede resultater, og understreger, at 
teknologiens faktiske omkostninger skal afspejles i den henseende; glæder sig ligeledes 
over Kommissionens hensigt om at udfærdige retningslinjer for disse støtteordninger;
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9. mener, at det, inden der opfordres til en EU-ordning, skal vurderes, om en støtteordning 
på EU-plan ville være en mere omkostningseffektiv metode til fremme af vedvarende 
energikilder; anerkender, at langsigtet sikkerhed samt et 2030-mål for vedvarende energi 
vil medføre øgede investeringer i vedvarende energi og mindske risiciene for alle, der 
investerer i vedvarende energi; gentager, at EU og dens medlemsstater har givet tilsagn 
om at udfase miljøskadelig støtte inden 2020 inden for rammerne af 
biodiversitetstopmødet i Nagoya, G20-topmødet i Pittsburgh, Europa-Kommissionens 
køreplan for et ressourceeffektivt Europa og Rådets konklusioner; understreger det 
presserende behov for at tackle miljøskadelig støtte inden for energi både på nationalt plan 
og på EU-plan; opfordrer derfor til en koordineret indsats for at indkredse og udfase al 
miljøskadelig støtte på energiområdet inden 2020;

11. er overbevist om, at stabile og langsigtede politiske rammer spiller en afgørende rolle med 
hensyn til at nedbringe omkostningerne ved usikkerhed og forbedre adgangen til kapital 
og dermed sikre en omkostningseffektiv og effektiv overgang for samfundet

12. opfordrer Kommissionen til at bruge den nuværende krise som en mulighed for at foretage 
de nødvendige investeringer i ren teknologi-innovation for at skabe beskæftigelse og 
økonomisk vækst;

13. understreger vigtigheden af at sikre langsigtede strategier og incitamenter samt en stabil 
retlig og finanspolitisk ramme på nationalt plan med henblik på at skabe forudsigelighed 
for investorerne og effektivt at fremme udviklingen af vedvarende energi i de enkelte 
medlemsstater;

14. understreger, at en effektiv støtte til små og mellemstore virksomheder er nøglen til at 
frigøre potentialet til fordel for vedvarende energisystemer og opnå en kulstoffri økonomi;

15. konstaterer, at sektoren for vedvarende energi endnu ikke er tilstrækkeligt konsolideret til 
selv at kunne klare markedskræfterne og mener derfor, at støtten, der skal forvaltes 
stringent og gennemsigtigt, fortsat er nødvendig for at styrke den vedvarende energi, og 
for at EU kan gennemføre sin model med henblik på en kulstoffri fremtid;

16. er bekymret over de store ændringer i de nationale støtteordninger for vedvarende energi, 
navnlig i form af retroaktive ændringer eller fastfrysning af støtte; opfordrer 
medlemsstaterne til at skabe stabile rammer for investering i vedvarende energi, herunder 
jævnlig evaluering af støtteordninger og strømlining af administrative procedurer;

17. påpeger behovet for flere midler til forskning i vedvarende energiteknologier; 
understreger, at der er behov for energilagringsteknologi for at kunne integrere de 
decentrale vedvarende ressourcer i distributionsnettet; gentager, at der bør tildeles midler 
gennem Horisont 2020-programmet til finansiering af udviklingen af vedvarende 
energiteknologier; opfordrer Kommissionen til i fællesskab med Den Europæiske 
Investeringsbank og de nationale offentlige institutioner at undersøge mulighederne for at 
indføre fonde inden for rammerne af EU's nuværende og fremtidige budget til finansiering 
af vedvarende energiprojekter;

18. påpeger, at den øgede anvendelse af vedvarende energi og grønne teknologier ikke kun er 
et spørgsmål om at opfylde emissionsmål, men også om at forbedre energisikkerheden og 
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mindske behovet for importerede brændstoffer;

19. er af den opfattelse, at målrettet forskning og udvikling gennem eksisterende instrumenter 
skal være mere effektiv, og er bekymret over, at denne indsats er blevet forsømt i dele af 
den industri, der beskæftiger sig med vedvarende energi, hvilket har ført til 
vanskeligheder forbundet med kommercialisering; understreger, at forskning, udvikling 
og innovation med fokus på nedbringelse af miljøindvirkningen og en effektiv udnyttelse 
af affald – herunder madaffald og affald fra havet - til produktion af el, gas og varme er 
vigtige for opfyldelsen af energi- og ressourceeffektivitetsmålene, forudsat at 
energieffektivitetsstandarden som fastsat i affaldsrammedirektivet overholdes, og 
bekæmpelsen af energifattigdom; bemærker endvidere, at der forbruges store mængder 
fossile brændstoffer i transportsektoren, hvorfor det her vil have en gavnlig virkning at 
forske i, hvordan energieffektiviteten kan forbedres og CO2-udledningen mindskes;

20. påpeger, at man kan nå langt med de eksisterende teknologier ved blot at øge 
energieffektiviteten og erstatte forældede teknologier til elproduktion med nyere og 
mindre forurenende teknologier;

21. understreger behovet for langsigtet bæredygtighed i brugen af biomasse og 
biobrændstoffer, navnlig med hensyn til deres nettoindvirkning på klimaet samt direkte og 
indirekte indvirkninger på biodiversiteten;

22. bemærker betydningen af at sikre overkommelige og internationalt konkurrencedygtige 
priser for såvel forbrugerne som erhvervslivet;

23. opfordrer budgetmyndigheden til at tildele Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (ACER) tilstrækkelige midler til, at det kan udføre sine 
opgaver og nå de mål, der er fastsat i forordningen om engrosenergimarkedernes 
integritet, gennemsigtighed og effektivitet; konstaterer, at dette er nødvendigt for at sikre 
virkeliggørelsen af et integreret og gennemsigtig indre marked for elektricitet og gas i 
2014.
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