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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse og understreger, at det er nødvendigt med 
konkrete forslag på dette område; mener, at det er altafgørende at nå til enighed om, 
hvilken retning Unions langsigtede politik skal tage, når målene for Europa-2020-
strategien er blevet opfyldt, for at skabe forudsigelighed for erhvervslivet og forbrugerne;

2. understreger, at det er afgørende vigtigt, at medlemsstaterne og Kommissionen sikrer en 
rettidig, korrekt og fuldstændig gennemførelse af den eksisterende lovgivning, herunder 
det regelværk, der skal vedtages i henhold til den tredje pakke om det indre energimarked, 
og rimelige konkurrenceregler for alle virksomheder i energisektoren, der opererer på 
Unionens område, med henblik på at opnå et integreret og konkurrencedygtigt indre 
energimarked i EU senest i 2014; opfordrer Kommissionen og Agenturet for Samarbejde 
mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) til at overvåge de nationale 
gennemførelsesforanstaltninger nøjere og udvikle nye virksomhedsmodeller;

3. fremhæver vigtigheden af det indre marked for energi og understreger, at der stadig er 
behov for en stor indsats for at mindske afhængigheden af energi fra tredjelande og sikre 
et mere selvforsynende og selvproducerende EU i 2050; anmoder medlemsstaterne om at 
gennemføre retningslinjerne for Transeuropæiske Net på Energiområdet og sikre 
indbyrdes forbindelighed og interoperabilitet på EU-niveau;

4. mener, at der er behov for et åbent, gennemsigtigt, integreret, harmoniseret og 
konkurrencedygtigt indre energimarked med henblik på at opnå konkurrencedygtige 
energipriser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed samt effektiv anvendelse af 
vedvarende energi i stor målestok og energi fra ukonventionelle kilder, og at det fortsat er 
en stor udfordring for medlemsstaterne at etablere et sådant marked; glæder sig over 
liberaliseringen af det indre energimarked som et nødvendigt skridt, der kan bidrage til at 
sænke elektricitets- og gasudgifterne for forbrugerne samtidig med at det sikres, at 
energimarkederne bliver mere gennemsigtige og bedre overvåget, således at der sikres 
konkurrencedygtige og rimelige priser for forbrugerne; mener med dette formål for øje, at 
det også er væsentligt at sørge for, at de nationale reguleringsmyndigheder fungerer 
effektivt og koordineres på EU-niveau;

5. mener, at overgangen til en energieffektiv økonomi med lav CO2-udledning er en 
mulighed ikke kun for bæredygtighed men også for forsyningssikkerhed og 
konkurrenceevne i Europa, og at en reduktion af drivhusgasemissionerne kan være en 
konkurrencemæssig fordel på det voksende globale marked for energirelaterede varer og 
tjenesteydelser; understreger, at dette er en mulighed for de europæiske SMV'er, der 
driver virksomhed på markedet for vedvarende energi, som i betydeligt omfang kan sætte 
gang i udviklingen af iværksættervirksomhed og innovation og eventuelt kan udgøre en af 
de vigtigste kilder til jobskabelse;

6. understreger, at energieffektivitet er en yderst omkostningseffektiv måde for Europa at nå 
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sine mål for energi og klimaændringer og sine økonomiske mål; minder om det enorme 
potentiale, som energieffektivitet indebærer med hensyn til begrænsning af vores 
afhængighed af importeret energi og genopretning af økonomien; erkender, at et skift til 
en mere energieffektiv økonomi vil kunne fremskynde udbredelsen af innovative 
teknologiske løsninger og forbedre erhvervslivets konkurrenceevne i Unionen, hvilket vil 
fremme økonomisk vækst og skabe job af høj kvalitet i flere sektorer med tilknytning til 
energieffektivitet;

7. understreger, at det er nødvendigt at støtte små decentraliserede producenter af 
vedvarende energi, herunder regionale og lokale organer, for at hjælpe dem med at blive 
integreret i netværket, og mener, at de regionale og lokale myndigheder fortsat bør have 
lettere adgang til finansiering til vedvarende energi fra Den Europæiske Investeringsbank 
(EIB); 

8. påpeger, at den nuværende ordning til fremme af vedvarende energi er økonomisk 
ineffektiv som følge af de mange forskellige programmer i medlemsstaterne; efterlyser 
klare politiske rammer på EU-niveau med henblik på strategisk fremme af økonomisk 
effektive investeringer i energikilder med lavt kulstofindhold på lokalt, regionalt, nationalt 
og EU-niveau;

9. understreger, at valget af energimiks, selv om det påhviler de enkelte medlemsstater, bør 
foretages under hensyntagen til de fælles mål og eventuelt gøres til genstand for en 
koordineret fremgangsmåde på EU-plan, da de opstillede mål måske ellers ikke kan 
opfyldes, især med hensyn til bestræbelser på at kombinere vedvarende energikilder; 
erindrer om, at det er umuligt at forudse det omtrentlige behov for investeringer i 
energiinfrastruktur uden at foretage et skøn over, hvordan sammensætningen af 
energimikset forventes at være i 2030;

10. understreger betydningen af energi i forhold til at stimulere vækst og konkurrenceevne i 
EU; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en strategi for tiden efter 2020 og til at 
fremlægge politiske rammer for 2030 for en europæisk energipolitik med et fælles mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner, der er foreneligt med EU's målsætning om frigørelse 
fra kulstof inden 2050, og som er underbygget af en konsekvensanalyse; opfordrer 
medlemsstaterne til at intensivere deres løbende indsats for at nå de aktuelle 2020-mål på 
det energipolitiske område i EU;

11. finder det af afgørende betydning at fokusere EU’s og medlemsstaternes opmærksomhed 
på investeringer i infrastruktur for at fremme energisikkerheden og moderniseringen af 
energiforsyningen, i betragtning af at den mest effektive måde til at fremme denne form 
for langsigtede investeringer er at kombinere dem med konkrete foranstaltninger af 
reguleringsmæssig og finanspolitisk karakter og de nødvendige nationale offentlige 
retningslinjer;

12. påpeger, at virkningerne af at opsamle, transportere og lagre CO2 endnu er ukendte; 
noterer sig Det Internationale Energiagenturs (IEA's) rapport "World Energy Outlook 
2012", der fremhævede den rolle, som CO2-opsamling og -lagring spiller i forbindelse 
med visse politiske scenarier; erkender, at der er bekymringer i offentligheden med 
hensyn til denne teknologi, og opfordrer Kommissionen til at udarbejde en 
midtvejsrapport, hvori den evaluerer de resultater, der er opnået med anvendelsen af EU-
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støttede demonstrationsprojekt for kulfyrede kraftværker;

13. fremhæver den rolle, som intelligente net spiller i at muliggøre tovejskommunikation 
mellem elektricitetsproducenter og forbrugere, og påpeger, at intelligente net kan give 
forbrugere mulighed for at kontrollere og tilpasse deres elektricitetsforbrug; påpeger, at
det er afgørende at have en stærk beskyttelse af personlige oplysninger og at gennemføre 
forbrugeroplysningsprogrammer, såsom oplysningskampagner i skoler og på universiteter, 
navnlig hvis intelligente målere skal have en reel effekt; understreger, at medlemsstaterne 
bør stille de relevante oplysninger til rådighed på websteder for forbrugere, og at alle 
relevante aktører, såsom bygherrer, arkitekter og leverandører af varme- og køleudstyr 
samt elektronisk udstyr bør indhente ajourførte oplysninger og sammenligne priser og 
tjenester og på baggrund heraf vælge den energileverandør, der passer bedst til deres 
formål;

14. finder det væsentligt, at informations- og kommunikationsteknologiens rolle fremmes, og 
at EU satser kraftigt på innovation og forskning, eftersom udviklingen af innovative 
teknologier vil bidrage til at øge sikkerheden og tiltrække investeringer;

15. henleder opmærksomheden på energipolitikken for Europa, som anerkender atomkraftens 
bidrag med hensyn til konkurrenceevne, omkosteffektivitet, reduktion af CO2-emissioner 
og forsyningssikkerhed; påpeger, at atomenergiteknologier har potentiale til at opfylde 
energi- og klimamålene både på kort og længere sigt, forudsat at alle sikkerhedskrav i 
forbindelse med deres drift er fuldstændig opfyldt, og der tages hensyn til de respektive 
projekters fulde livscyklus;

16. anerkender, at instrumenter, som f.eks. energibeskatning, CO2-afgifter og 
emissionshandelsordninger er vigtige drivkræfter til opnåelse af målene for 
emissionsreduktion på en omkostningseffektiv måde, men mener, at de i sidste instans vil 
bebyrde forbrugerne med højere energipriser;

17. understreger betydningen af at reducere det samlede energiforbrug og øge 
energieffektiviteten inden for transportsektoren, herunder gennem transportplanlægning 
og støtte til den offentlige transport på medlemsstatsniveau; understreger ligeledes, at 
vedvarende energiprojekter inden for rammerne af programmet for transeuropæiske 
transport- og energinet (TEN-T og TEN-E) bør fremmes;

18. understreger betydningen af nationale mål for energi fra biobrændstoffer og andre 
brændstoffer fra vedvarende energikilder, da de er afgørende for at kunne opfylde de 
målsætninger, der er opstillet i Kommissionens meddelelse; påpeger, at disse mål giver 
sikkerhed for investorerne og tilskynder til udvikling af vedvarende energikilder; 
understreger imidlertid, at det er vigtigt at tilskynde til anvendelse af 
andengenerationsbiobrændstoffer, der er fremstillet af affald, restprodukter og andre 
celluloseholdige nonfood-materialer;

19. mener, at medlemsstaterne bør tilskynde lokale og regionale myndigheder til at udarbejde 
handlingsplaner vedrørende vedvarende energikilder og træffe foranstaltninger til at øge 
offentlighedens opmærksom på fordelene ved energi fra vedvarende energikilder;

20. mener, at det bør gøres klart, hvad der kan gøres via henholdsvis energipolitikken og 
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socialpolitikken; påpeger, at alle de scenarier, som Kommissionen opstiller, tyder på, at 
omkostningerne til energi og transport vil vokse og udgøre en stigende del af de udgifter, 
der må afholdes af forbrugere og SMV'er; mener, at medlemsstaterne bør udvikle 
foranstaltninger til at sikre tilgængelig og disponibel energi til overkommelige priser for 
alle borgere, navnlig for samfundets mest sårbare borgere;

21. mener, at energioplysning både har afgørende betydning for at ændre folks adfærd og er et 
af de grundlæggende instrumenter til at opbygge en ny bæredygtig udviklingsmodel; 
opfordrer Kommissionen til at afsætte de midler, der er behov for til energioplysning 
inden for den næste flerårige finansielle ramme;

22. fastholder, at Kommissionen sammen med medlemsstaterne, regionale og lokale 
myndigheder samt repræsentanter for civilsamfundet periodisk bør iværksætte 
energioplysningskampagner i europæiske, nationale, regionale og lokale medier, herunder 
interaktive kampagner, for at gøre oplysningerne klare, forståelige og tilgængelige for alle 
borgere, virksomheder og brancheforeninger; erkender ligeledes, at der er behov for 
oplysningskampagner i skoler og på universiteter med henblik på at inddrage de nye 
generationer i adfærdsændringen;

23. anerkender Unionens forpligtelse til at reducere drivhusgasemissionerne med 80-95 % 
under 1990-niveauet inden 2050; understreger behovet for en akut indsats på lokalt, 
regionalt, nationalt, internationalt og globalt plan for i tilstrækkelig grad at kunne løfte den 
opgave at begrænse den gennemsnitlige globale overfladetemperaturstigning til under 
2° C for at forebygge yderligere farlige klimaforandringer;

24. mener, at finanskrisen bør benyttes som en lejlighed til at ændre vores 
samfundsudviklingsmodel i retning af en meget energieffektiv og klimarobust økonomi, 
der fuldt ud er baseret på vedvarende energi; understreger behovet for, at Kommissionen 
fremkommer med konkrete forslag til en energi- og klimapakke for 2030 med 
udgangspunkt i de nuværende tre søjler, dvs. reduktion af drivhusgasserne, fremme af 
vedvarende energi og forøget energieffektivitet;

25. understreger, at det er afgørende at lægge større vægt på energiforbruget, hvis 
omdannelsen af energisystemet skal blive en realitet; understreger behovet for at prioritere 
efterspørgselssiden højere for at sikre udbredelsen af teknologier og systemer til 
slutbrugerne, der medvirker til at opnå en ændring af energisystemet til en overkommelig 
og bæredygtig pris for samfundet;

26. opfordrer Kommissionen til at udarbejde et omfattende sæt af kort-, mellemlang- og 
langsigtede energipolitiske prioriteringer, som EU skal opfylde i forbindelserne med 
nabolandene, med henblik på at oprette et fælles juridisk område på baggrund af 
principper og normer for gældende EU-lovgivning på det indre energimarked;



AD\920577DA.doc 7/7 PE496.509v02-00

DA

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse 28.11.2012

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

33
4
0

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, 
Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente 
Miguel Garcés Ramón, Thomas Händel, Malcolm Harbour, Sandra 
Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Franz Obermayr, Sirpa 
Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide 
Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, 
Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, 
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Marc Tarabella, Patricia van der 
Kammen, Kerstin Westphal


