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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar framtagandet av förnybara energikällor i medlemsstaterna 
för att de mål som fastställts för 2020 ska kunna uppnås. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram rimliga och bindande mål fram till 2030 som tar hänsyn till 
den andel av elektriciteten som produceras från förnybara energikällor, energieffektivitet, 
ren teknik för konventionella energikällor och lagring av koldioxid.

2. Europaparlamentet påpekar att förnybar energi inte utvecklas separat, utan som en del av 
det övergripande energisystemet. Parlamentet upprepar att resurser måste anslås inom 
programmet för ett sammanlänkat Europa för utveckling av IKT-baserade smarta nät med 
målet att förnybar energi införlivas i allt större omfattning och förbättrad stabilitet i 
överföringssystemen.

3. Europaparlamentet betonar att det behövs en övergångsperiod för inrättandet av 
europeiska stödsystem. Parlamentet föreslår att kommissionen tar hänsyn till hur den 
ekonomiska krisen och ländernas lägre kreditbedömningar påverkar återhållsamheten och 
riskkänsligheten inför investeringar i förnybara energikällor. Parlamentet menar att 
riskerna för investerare i förnybara energikällor måste begränsas genom en tydlig och 
långsiktig europeisk strategi.

4. Europaparlamentet anser att det behövs tekniker för lagring av energi och koldioxid. 
Parlamentet understryker att resurser måste anslås i Horisont 2020-programmet för att 
finansiera utvecklingen av tekniker för lagring av energi och koldioxid.

4. Europaparlamentet betonar att forskning och utveckling i effektiv avfallsanvändning för 
produktion av el, gas och värme är viktigt för att uppnå målen för energieffektivitet.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter har de resurser den behöver för att utföra de skyldigheter och 
uppfylla de mål som anges i förordningen om integritet och öppenhet på 
grossistmarknaderna för energi. Parlamentet påpekar att detta är nödvändigt för att 
fullborda en integrerad och öppen inre gas- och elmarknad till 2014.


