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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 for at skabe forudsigelighed for 
erhvervsliv og samfund; 

2. understreger, at det er af afgørende betydning, at den eksisterende lovgivning 
gennemføres rettidigt, korrekt og i fuldstændigt omfang, herunder det regelværk, der skal 
vedtages i henhold til den tredje pakke om det indre energimarked, med henblik på at 
opnå et integreret og konkurrencedygtigt indre energimarked i EU senest i 2014;

3. der henviser til, at der er behov for et åbent, gennemsigtigt, integreret og 
konkurrencedygtigt indre energimarked med henblik på at opnå konkurrencedygtige 
energipriser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed samt effektiv anvendelse af 
vedvarende energi i stor målestok, 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 forbrugere samtidig med, at det sikres, at energimarkederne bliver mere 
gennemsigtige og bedre overvåget;

4. mener, at overgangen til en lavemissionsøkonomi er en mulighed ikke kun for 
bæredygtighed men også for forsyningssikkerhed og konkurrenceevne i Europa, og at en 
reduktion af drivhusgasemissioner 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; 

5. påpeger, at projekter vedrørende opsamling, transport og lagring af CO2 efterlader farligt 
affaldsmateriale, som skal lagres; mener, at Kommissionen er alt for afhængig af denne 
teknologi; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en midtvejsrapport, hvori den 
evaluerer de resultater, der er opnået med anvendelsen af EU-støttede eksperimentelle 
teknologier for CO2-opsamling og -lagring (CCS) for kulfyrede kraftværker;

6. understreger den rolle, som intelligente net spiller, og som muliggør tovejskommunikation 
mellem elektricitetsproducenter og forbrugere, og påpeger, at intelligente net kan give 
forbrugere mulighed for at kontrollere og tilpasse deres elektricitetsforbrug;

7. henleder opmærksomheden på energipolitikken for Europa, som anerkender atomkraftens 
potentielle bidrag med hensyn til konkurrenceevne, omkosteffektivitet, reduktion af CO2-
emissioner og forsyningssikkerhed; påpeger, at atomenergiteknologier har mulighed for at 
opfylde energi- og klimamålene både på kort og længere sigt; 

8. anerkender, at instrumenter, som f.eks. energiskat, 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 
pålægge forbrugerne højere energipriser; 
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9. mener, at det bør gøres klart, hvad der kan gøres via hhv. energipolitikken og 
socialpolitikken; mener, at spørgsmålet om fattigdom behandles bedst via socialpolitikken 
og ikke ved en regulering af energipriserne.


