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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. opfordrer medlemsstaterne til at tilpasse infrastrukturnettene til det energimix, der kræves 
for at nå de mål, EU har sat for vedvarende energi, nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne og energieffektivitet; opfordrer desuden medlemsstaterne til at 
fuldføre moderniseringen af EU's energiinfrastruktur ved at etablere forsyningskorridorer 
over hele EU, lave netværk om til intelligente net og sørge for sikre gasforsyninger ved at 
udvide gasnettet for derigennem at reducere drivhusgasemissionerne;

2. understreger behovet for at foretage omfattende investeringer i energiinfrastrukturen for 
at nå målet om en lavemissionsøkonomi inden 2050;  påpeger, at hvis disse investeringer 
ikke gennemføres, vil omkostningerne blive meget højere i form af miljøforringelse, 
stigende energipriser, øget energiusikkerhed og -afhængighed samt lavere beskæftigelse 
og mindre velfærd;  henviser til, at disse investeringer kunne komme fra både private og 
offentlige kilder, og at indtægterne fra en global afgift på finansielle transaktioner, en 
miljø- eller CO2-afgift og bortauktionering af kvoter fra den reviderede 
emissionshandelsordning kunne anvendes til at udfylde huller i finansieringen og fremme 
investeringer, f.eks. med henblik på at tilpasse vore energinet, så de kan anvendes til 
vedvarende energikilder; 

3. påpeger, at betydelige risici er forbundet med energiinfrastrukturen, både operationelle 
(f.eks. overbelastning, forsyningskontinuitet), naturlige (f.eks. jordskælv og 
oversvømmelser) og menneskeskabte/politiske (f.eks. sikkerhed og terrorisme); opfordrer 
derfor til, at afgørelser om udvikling af intelligente net træffes under hensyntagen til de 
dermed forbundne fordele og omkostninger, jf. direktiv 2008/114/EF om kritisk 
infrastruktur; foreslår, at medlemsstaterne kortlægger risiciene som et redskab for 
beslutningstagningen og for overvågningen af resultaterne af etableringen af intelligente 
net for at forbedre mulighederne for at sammenkoble nettene;

4. opfordrer til indførelse af de højest mulige sikkerheds- og miljøstandarder i samtlige 
energiinfrastrukturer, bl.a. via samarbejdsprogrammer mellem medlemsstaterne, således 
at man kan mindske befolkningens skepsis og bidrage til en større accept i befolkningen;
henstiller til medlemsstaterne at give borgerne, civilsamfundet, de økonomiske aktører og 
arbejdsmarkedets parter fyldestgørende oplysninger om integrerede og pålidelige 
energinetværk, forsyningssikkerhed og integration af vedvarende energikilder, således at 
forbrugerne kan få gavn af nye teknologier og intelligent energiudnyttelse for at forbedre 
energieffektiviteten; 

5. opfordrer medlemsstaterne til at modernisere deres nationale energinet og sammenkoble 
dem med et superintelligent europæisk net og samtidig sikre betydelig 
energioplagringskapacitet i EU samt stabile og sikre energiforsyninger til en 
overkommelig pris;  fremhæver desuden behovet for at tilpasse samtlige net på en måde, 
som sikrer uhindret levering af elektricitet fra vedvarende energikilder, samt for at 
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modernisere nettene for at undgå energispild; understreger endvidere, at det er 
nødvendigt at iværksætte yderligere foranstaltninger for at koble isolerede områder (f.eks. 
øer og yderområder) til det europæiske elnet;

6. henviser til det betydelige potentiale for skabelse af grønne arbejdspladser, der er knyttet 
til udviklingen af energiinfrastruktur (f.eks. tjenester vedrørende forsikringer, forskning 
og udvikling, teknologi og innovation); opfordrer indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til at integrere politikker, der har til formål at omskole arbejdstagere til 
grønne job, i alle de øvrige EU-politikker;

7. er enig med Kommissionen i, at planlægningsstrategien vil gøre det muligt at gennemføre 
de prioriterede projekter gennem hurtigere og mere gennemsigtige tilladelsesprocedurer 
og opfordrer samtidig Kommissionen og medlemsstaterne til at tilpasse 
miljøkonsekvensvurderings- og de strategiske miljøvurderingsprocedurer tilsvarende;   
fremhæver desuden behovet for at øge borgernes deltagelse i beslutningsprocessen, 
hvilket kan forbedre offentlighedens tillid til og accept af anlæggene.


