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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at ifølge de scenarier, som Det Internationale Energiagentur (IEA) har 
udarbejdet, vil CO2-udslippet formentlig stige med 21 % af 2008-niveauet frem til 2035, 
såfremt landene er forbeholdne i indfrielsen af de tilsagn, de afgav med 
Københavnsaftalen, hvilket i så fald vil gøre det umuligt yderligere at begrænse den 
globale opvarmning til 2°C; der henviser til, at landene uden for OECD anslås at være 
ansvarlig for hele stigningen i udslippet på verdensplan1,

B. der henviser til, at EU ifølge tal fra IEA kun tegner sig for en andel på 13 % af det 
globale CO2-udslip;

C. der henviser til, at emissionshandelsordningen (ETS) i henhold til ETS-direktivet skal 
fremme reduktionen af drivhusgasemissioner på en omkostningseffektiv og økonomisk 
effektiv måde;

Analyse af 20 %-målet i dag

Industripolitiske aspekter

1. understreger, at den økonomiske krise har medført en betydelig nedgang i 
industriproduktionen og den økonomiske vækst, øget arbejdsløshed og samtidig lavere 
emissioner og et fald i energiforbruget; mener, at dette fald i emissionerne ikke bør tolkes 
som et tegn på, at EU er på rette vej, hvad angår opnåelsen af Unionens overordnede mål 
for emissionsreduktion; erkender, at selv om nogle anlæg har gavn af overskydende 
kvoter, kan den økonomiske krise alligevel sagtens have påvirket industriens evne til at 
investere i yderligere emissionsreduktion;

2. fremhæver, at Kina er førende på verdensplan, hvad angår opstilling af vindmølleparker, 
at kinesiske og indiske producenter af vindturbiner er blandt verdens top ti, og at Kina og 
Taiwan på nuværende tidspunkt producerer de fleste af de solfangere, der sælges på det 
internationale marked; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage skridt til 
at fremme øko-effektiv udvikling og produktion i EU af denne teknologi og af ny, 
innovativ teknologi, som er nødvendig for at nå de ambitiøse mål for reduktion af 
udslippet af drivhusgasser; 

3. noterer sig, at der ifølge oplysninger fra de forskellige industrisektorer er tydelig tegn på, 
at de eksisterende bestemmelser om EU’s klimapolitik såsom ETS allerede har ført til en 
udflytning af produktionen, og er bekymret over, at højere kulpriser vil forstærke denne 
tendens;

                                               
1 Det Internationale Energiagenturs (IEA) rapport af 9. november 2010 med titlen "World Energy Outlook 
2010".
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Energipolitiske aspekter

4. er enig i Kommissionens og IEA's antagelse om, at enhver udskydelse af investeringerne 
i nedbringelse af CO2-udslippet og den hermed forbundne energiteknologi vil medføre 
større omkostninger på et senere stadium; mener, at hvis EU skal nå det langsigtede mål 
om 80-95 % reduktioner frem til 2050, sådan som det endnu en gang blev bekræftet af 
Det Europæiske Råd den 4. februar 2011, må Unionen intensivere sine bestræbelser;
glæder sig derfor over, at Kommissionen har til hensigt at skitsere metoder til at opnå 
langsigtede mål på den mest omkostningseffektive og virkningsfulde måde;

5. er dybt bekymret over, at EU ikke er på vej til at nå målene om at reducere 
energiforbruget med 20 % i forhold til fremskrivningerne for 2020, hvilket skyldes både 
medlemsstaternes og EU's manglende engagement, ambitioner og investeringer; tilslutter 
sig fuldt ud de konklusioner, der må drages af Kommissionens nyligt fremlagte 
meddelelser “Energieffektivitetsplan 2011" og "Køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050", nemlig at de politiske tiltag vedrørende 
energieffektivitet er nøglen til yderligere reduktion af CO2-udslippet; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at der afsættes flere midler til 
energieffektive foranstaltninger – navnlig inden for byggeri, opvarmning i byer og 
transport – i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme; beklager dybt, at der 
ikke blev lagt større vægt på energieffektivitet under Det Europæiske Råds drøftelser om 
energiprioriteter den 4. februar 2011; 

6. gør opmærksom på, at det nuværende mål på 20 % er baseret på et energimiks, som i 
nogle medlemsstater omfatter atomenergi; glæder sig over Kommissionens beslutning om 
at underkaste atomkraftværkerne i EU en stresstest, således at der kan træffes de 
nødvendige foranstaltninger angående deres sikkerhed; mener, at visse medlemsstaters 
beslutning om at nedlukke nogle eksisterende atomreaktorer og de øgede investeringer i 
opførelsen af nye atomkraftværker, kan foranledige nogle medlemsstater til at revidere de 
nationale foranstaltninger, de har truffet med henblik på at nå de nuværende 20 %-mål;

7. glæder sig over, at ifølge de nyligt fremlagte nationale handlingsplaner for vedvarende 
energi, kan EU gå videre end 2020-målene for vedvarende energi, såfremt 
handlingsplanerne gennemføres i fuldt omfang og finansieringsinstrumenterne forbedres; 
opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge denne gennemførelse og arbejde hen imod 
skabelsen af et stabilt investeringsklima i tiden frem til og efter 2020 og opnå bedre 
markedsintegration for vedvarende energi; opfordrer Kommissionen til at analysere og, 
hvis hensigtsmæssigt, forhøje de juridisk bindende mål for vedvarende energi efter 2020;

8. opfordrer EU til at gøre en mere ihærdig indsats for at øge elektricitetssektorens andel af 
vedvarende energi og til at skabe betingelser for intelligente netværk for at garantere en 
stadig mere decentraliseret energiproduktion; understreger, at for at opnå dette, må der 
investeres mere i energiinfrastrukturprojekter for at nå denne målsætning;

9. bemærker, at der på grund af en række markeds- og reguleringsmæssige restriktioner 
fortsat er mange energisparemuligheder i EU, der ikke bliver udnyttet; opfordrer til, at der 
opstilles mål for anvendelsen af vedvarende energi, for produktstandarder for 
energieffektive produkter og køretøjer, og at miljøbevidste offentlige udbud fremmes;

10. understreger den vigtige rolle, som intelligente net og målere spiller med hensyn til at 
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integrere elektricitet fra forskellige kilder, herunder vedvarende energikilder; glæder sig 
over det arbejde, som taskforcen om intelligente målere og standardiseringsmandat 441 af 
12. marts 2009 udstedte til CEN, CENELIC og ETSI vedrørende udviklingen af en åben 
struktur inden for måleinstrumenter, og anmoder Kommissionen om at fremlægge en 
række anbefalinger og lovforslag snarest muligt for at drage fuld nytte heraf, idet der især 
lægges vægt på udarbejdelse af standarder og det energibesparende potentiale ved smarte 
målere; gentager sin opfordring til at fastsætte som politisk mål, at 50 % af husstandene i 
EU skal være udstyret med intelligente målere inden 20151;

11. understreger, at ikt vil kunne forbedre vejtransporten og bidrage yderligere til at gøre 
bilerne i EU mere sikre, intelligente og grønne; fremhæver den digitale dagsordens 
betydning, idet den bør kunne prioritere det miljømæssige potentiale ved intelligente biler 
og veje såvel som forsknings- og udviklingsprojekter for V2V- og V2R-anordninger;

12. påpeger, at tekniske standarder for intelligente net, som det fremhæves i Det Europæiske 
Råds konklusioner af 4. februar 2011, bør være vedtaget senest ved udgangen af 2012;

13. understreger den bydende nødvendighed af at tilpasse ikt-standardiseringspolitikken til 
markedsudviklingen, hvilket kræver interoperabilitet, som vil bidrage til at fremskynde 
arbejdet med tekniske standarder for elbiler samt intelligente net og målere, med henblik 
på gennemførelse inden 2012;

14. bemærker, at det er en forudsætning at fremskynde godkendelsesprocedurerne og finde 
nye metoder til finansiering af nye og især energieffektive og innovative 
infrastrukturprojekter, hvis EU's energi- og klimamål skal nås til tiden; understreger, at 
nye energiinfrastrukturprojekter skal være i overensstemmelse med EU's langsigtede 
energi- og klimapolitikker;

15. glæder sig over aftalen om at anvende uforpligtede midler fra det europæiske 
genopretningsprogram (energiprojekter) til at etablere et formålsbestemt 
finansieringsinstrument til støtte af initiativer om bæredygtig energi på lokalt og regionalt 
niveau; opfordrer til nøje overvågning af dette instrument med henblik på at vurdere, 
hvorvidt denne type finansiering kan fungere som model for fremtidige instrumenter til 
finansiering af bæredygtige og CO2-fattige investeringer;

Forsknings- og udviklingsaspekter

16. påpeger, at det politiske mål under EU 2020-startegien om 3 % af BNP til 
forskningsudgifter er sammensat af en privat (2 %) og en offentlig (1 %) udgiftsandel; 
noterer sig, at der stadig er specifikke problemer med at opfylde målet på 3 %, navnlig 
for så vidt angår de private forskningsudgifter; påpeger, at det manglende engagement i 
forskningsfinansieringen hæmmer udviklingen af højenergieffektive, klimavenlige 
teknologier;

17. beklager dybt, at visse lande uden for EU opnår komparative fordele ved at yde tilskud til 
energipriserne og undlade at indføre begrænsninger eller kvoter for CO2-emissioner; 
understreger, at disse lande måske vil være mindre villige til at deltage i en multilateral 

                                               
1 Europa-Parlamentets beslutning af 5. maj 2010 om en ny digital dagsorden for Europa: 2015.eu 
(2009/2225(INI)).
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global aftale om bekæmpelse af global opvarmning, fordi deres CO2-emissioner ikke er 
underlagt restriktioner og dermed billigere;

Muligheder for og redskaber til at nå længere end målet på 20 %

18. opfordrer til, at der fastlægges et generelt princip om, at EU skal følge den mest 
omkostningseffektive vej til nedbringelse af CO2-udslippet og samtidig skal støtte rettidig 
indførelse af lovende innovative teknologier og investeringer, der er i tråd med EU's 
langsigtede klimamål; mener, at nærhedsprincippet skal respekteres i forbindelse med 
gennemførelsen af dette princip;

Energiforanstaltninger

19. opfordrer til at gøre energieffektivitet til prioriteten i de fremtidige klimapolitiske 
foranstaltninger; anerkender, at det ifølge Kommissionens 2050-køreplan vil blive muligt 
at nedbringe EU's udslip med 25 % eller mere pr. 2050, hvis Unionen kan realisere sine 
nuværende politikker, navnlig opfyldelsen af energieffektivitetsmålsætningen på 20 % pr. 
2020; bemærker, at ifølge Kommissionens analyse vil en sådan reduktion fortsat være et 
skridt på den omkostningseffektive vej mod det langsigtede mål på en 80-95 % reduktion 
af drivhusgasudslippet i forhold til 1990-niveauet, og at en mindre ambitiøs tilgang vil 
resultere i betydeligt højere samlede omkostninger gennem hele perioden; 

20. opfordrer Kommissionen til at opstille virkningsfulde retlige rammer til at sikre, at 
medlemsstaterne opfylder deres forpligtelser vedrørende energisparemål inden 2020 fuldt 
ud enten ved at indføre et krav om, at Kommissionen skal godkende nationale 
handlingsplaner for energieffektivitet eller ved hjælp af andre foranstaltninger; opfordrer 
Kommissionen til at lette og overvåge gennemførelsen af de nationale 
energieffektivitetshandlingsplaner og til, om nødvendigt, at overveje 
overtrædelsesprocedurer, hvis planerne ikke efterleves; henviser i denne forbindelse til 
sin beslutning af 15. december 2010 om revision af handlingsplanen for 
energieffektivitet1,

21. mener, at sektorbaserede tilgange i kombination med tærskler i hele økonomien i 
industrialiserede lande kan bidrage til at forene klimatiltag med konkurrenceevne og 
økonomisk vækst; betoner vigtigheden af at anlægge en holistisk, horisontal og 
sektorbaseret tilgang til industriudslip som en merværdi i forbindelse med internationale 
forhandlinger og EU's CO2-mål;

22. fremhæver, at energibesparelser opnået gennem forbedret energieffektivitet udgør den 
mest omkostningseffektive måde at sikre yderligere CO2-reduktioner; henleder 
opmærksomheden på det uudnyttede potentiale med hensyn til bygningers livscyklus-
energimæssige ydeevne, især vedrørende eksisterende bygninger, transportsektoren 
(herunder luftfart), offentlige udbud, fremstilling af energieffektive produkter og 
produktion, transformation og overførsel af energi, herunder fjernvarme og fjernkøling; 
gentager, at det er essentielt at foretage konkrete foranstaltninger på disse områder, og 
henleder opmærksomheden på de relevante forslag i henholdsvis Bendtsen- og Kolarska-
Bobińska-betænkningerne; opfordrer indtrængende til, at der træffes energibesparende 
foranstaltninger først og fremmest på nationalt, regionalt og lokalt plan, og at der 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0485.
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udarbejdes en kommunikationsstrategi for EU-projekter, hvormed både foretagender og 
forbrugere gives fuldstændig information; understreger det potentiale, der ligger i at 
indføre en ordning for energispareforpligtelser for energisektoren som foreslået i 
Kommissionens energieffektivitetsplan, som allerede har vist sig at have en positiv effekt 
i nogle medlemsstater;

23. henleder opmærksomheden på SMV'ernes potentiale for energibesparelse, idet kun 24 % 
af SMV'erne i EU i dag aktivt implementerer foranstaltninger til reduktion af deres 
miljømæssige skadevirkninger; fremhæver, at mens der står mindst én finansiel konsulent 
til rådighed for hver SME, modtager disse ingen rådgivning vedrørende energibesparelse 
og energieffektivitet, og de har også behov for assistance fra miljø- og energieksperter;

24. gør opmærksom på, at ifølge Kommissionen henstår næsten 8 mia. EUR, som der ikke er 
gjort krav på, i EU-støtte til energieffektivitet; glæder sig derfor over Kommissionens 
intention om at lette og fremme anvendelsen af strukturfondsmidler til energirelaterede 
projekter om bygningsrenovering; afventer konkrete initiativer, herunder vedrørende 
finansieringsbestemmelserne;

25. fremhæver, at en stramning af EU's klimamål vil betyde en betydelig styrkelse af 
bestræbelserne og investeringerne vedrørende udvikling og hurtig indførelse af 
bæredygtige og CO2-fattige teknologier, intelligente net og energirelateret forskning; 
anser det for afgørende, at der sikres tilstrækkelig finansiering af SET-planen for tiden 
efter 2013; understreger, at en energistrategi med en ambitiøs intention at nå klimamålene 
på over 20 % skal baseres på alle klimavenlige energiteknologier;

26. noterer sig, at Kommissionen har påvist et investeringsbehov på 1 trillion EUR til 
energiproduktionskapacitet og opgradering af EU’s energioverførsels- og 
distributionsinfrastrukturer inden 2020, som hovedsagelig skal finansieres via 
energipriserne; opfordrer til, at disse investeringer foretages med henblik på at 
fuldstændiggøre det sammenkoblede indre marked for energi og sikre 
forsyningssikkerheden, forbedre integreringen af vedvarende energier i EU's 
energisystem og samtidig tage hensyn til særtrækkene ved hvert enkelt lands energimiks, 
således at energieffektiviteten øges og forbrugerne får gavn af de nye teknologier; 
indskærper behovet for elektricitetssammenkoblinger mellem medlemsstaterne med 
henblik på fuldt ud at udnytte de massive investeringer, der foretages, især vedrørende 
vedvarende energi, i en række lande;

Industripolitiske foranstaltninger

27. opfordrer til, at EU's ETS tilsikrer både investeringssikkerhed på lang sigt og adgang til 
fleksible mekanismer i tilfælde af økonomisk lavkonjunktur (f.eks. for at undgå for store 
tildelinger);

28. mener, at integreringen af sektorbaserede tilgange til ETS vil forøge den samlede 
økonomiske effekt i alle deltagende lande; fremhæver, at det er værd at overveje 
fordelene ved at udvide de sektorbaserede tilgange til at omfatte flere sektorer og lande;

29. anerkender, at der er voksende fokus på teknologier til CO2-opsamling og -lagring (CCS), 
som en overgangsfase på vejen mod en langsigtet energiforsyning uden fossile 
brændstoffer, i forbindelse med bestræbelserne på at nedbringe CO2-udslippet, og ikke 
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blot inden for energisektoren, men bemærker samtidig, at hvis investeringerne i CCS-
teknologier skal være økonomisk rentable, forudsætter det betydeligt højere kulpriser i 
forhold til det nuværende niveau; understreger, at samfundets accept er nødvendig for at 
få en altomfattende evaluering af eventuelle CCS-projekter; fremhæver, at i henhold til 
IEA’s CCS-køreplan vil halvdelen af alle CCS-projekter i 2030 ligge i den industrielle 
produktionssektor; gør opmærksom på, at opfyldelse af de kriterier, som er gældende for 
nye kulkraftværker i henhold til klima- og energipakkens bestemmelser vedrørende CCS, 
skal være en betingelse for at kunne påbegynde opførelsen af gasfyrede kraftværker; 
betoner, at implementeringen af disse teknologier ikke må medføre en indskrænkning af 
den EU-baserede industris konkurrenceevne; 

30. opfordrer Kommissionen til straks at foreslå måder, hvorpå EU bedst kan supplere sin 
indsats til begrænsning af klimaændringer med bestræbelser på at reducere udslippet af 
andre gasser end CO2, såsom HFC, som er den hurtigst voksende klimaforurener i 
verden, og HFC-23; opfordrer Kommissionen til at fremme initiativet til at indføje HFC-
fremstilling i Montrealprotokollen og til at indgå bilaterale aftaler med tredjelande for at 
afhjælpe indvirkningen af HFC-23 med henblik på at udfase ikke-CO2-gasser og afhjælpe 
indvirkningen af HFC-23 på en omkostningseffektiv måde, hvor omkostningerne for 
offentligheden er af en lavere størrelsesorden end de nuværende kulpriser;

31. tager notits af det bidrag, som atomenergi yder til reduktionen af CO2-udslip, eftersom 
lukning af de atomkraftværker, der er i drift i EU, ville medføre en 50 % stigning i 
udslippet;

32. bemærker, at CCS-teknologi, for så vidt angår fremtiden for stenkul og brunkul, ikke bør 
anses for den eneste valgmulighed til bibeholdelse af kul i EU-økonomien, men at andre 
kulteknologier med lavt udslip også bør udvikles og indføres;

Forsknings- og udviklingsforanstaltninger

33. understreger, at udvikling og anvendelse af banebrydende teknologier er nøglen til 
bekæmpelse af klimaændringerne, samtidig med at EU’s partnere i hele verden 
overbevises om, at emissionsreduktioner er mulige, uden at der mistes konkurrenceevne 
og arbejdspladser; finder det af afgørende betydning, at EU foregår med et godt eksempel 
i form af en betragtelig forhøjelse af bevillingerne til forskning i klimavenlige og 
energieffektive industrielle teknologier inden for det ottende rammeprogram for 
forskning og innovation, som bør være behørigt rettet ind efter de strategiske 
energiteknologier, der er præsenteret i SET-planen; understreger behovet for, at EU 
påtager sig en ledende rolle inden for forskningen i klimarelateret og energieffektive 
teknologier og udvikler et tæt videnskabeligt samarbejde på dette område med de 
internationale partnere, såsom BRIK-landene og USA;

34. fremhæver landbrugets potentiale til at yde et betydeligt bidrag til håndteringen af 
klimaaftalerne og især potentialet til at anvende landbrugsaffald i produktionen af 
bæredygtig energi, således at der skabes en supplerende indtægtskilde for landbrugere; 
mener, at fremtidens fælles landbrugspolitik bør være et redskab til at hjælpe 
medlemsstaterne til at nå miljø- og klimaforandringsmålene og landbrugerne til at udnytte 
fordelene ved grøn vækst; mener, at den grønne komponent i den fælles landbrugspolitik 
skal være en del af de direkte støtteordninger under første søjle, således at der undgås 
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komplicerede, administrative procedurer, landbrugerne får incitament til at efterleve 
miljøforpligtelserne og der sikres en ensartet gennemførelse i alle medlemsstaterne;

35. lægger navnlig vægt på samordningen mellem EU-patentbeskyttelsesmekanismer inden 
for energiområdet og vedvarende energikilder med henblik på at lette adgangen til 
værdifuld intellektuel ejendom, der fortsat ikke er blevet udnyttet; fremhæver, at det bør 
have prioritet at aktivere det planlagte EU-patent inden for områderne energibesparelser 
og vedvarende energi;

36. understreger behovet for at nedbringe CO2-emissionerne i transportsektoren ved at 
etablere standardiserede europæiske infrastrukturer for elektriske køretøjer og flere 
incitamenter til at anvende bæredygtig biobrændsel af anden generation som et alternativ 
til fossile brændstoffer;

37. mener, at sektorbaserede tilgange, idet de skaber en glidende overgang til en CO2-fattig 
økonomi og baner vejen for et globalt kulstofmarked, også kunne blive en del af en 
international ramme om klimaindsatsen efter 2012;

38. glæder sig over Kommissionens intention om at indrette klimapolitikkerne efter 
langsigtede udviklingslinjer og støtter ideen om mellemliggende mål, eksempelvis for 
2030; er overbevist om, at realistiske mellemlange og langsigtede målsætninger skaber 
klarere incitamenter for investorerne til at påtage sig bæredygtige investeringer, og at 
højere mål inden for den nuværende 2020-ramme kan være alt for ambitiøst set i et 
investeringsperspektiv;

Øvrige fordele og indvirkninger

39. noter sig, at fastsættelse af et højere reduktionsmål ifølge Kommissionens vurdering vil 
føre til en nedgang i importen af olie og gas på op til 40 milliarder euro frem til 2020 ved 
en antaget oliepris på 88 USD pr. tønde i 2020; noterer sig, at EU’s afhængighed af 
energiimport således kan reduceres med op til 56 %;

40. anerkender, at en stramning af ETS-reduktionsmålene, om end de ville virke som 
incitament til at udvikle CO2-fattig teknologi, ville medføre en yderligere stigning i el-
priserne og – hvis de ikke blev suppleret med ambitiøse foranstaltninger til 
energieffektivitet – i el-udgifterne, hvilket ville blive et betydeligt problem for EU's 
industrier og forbrugere; bemærker, at stabile og sikre energipriser ifølge en nylig 
meningsmåling fra Eurobarometer ligger befolkningen stærkt på sinde; påpeger, at ETS-
direktivet tillader medlemsstaterne at opveje højere el-priser for elektrointensive 
industrier ved at yde statsstøtte;

41. fremhæver den potentielle forøgelse af EU's konkurrenceevne gennem innovation og 
øgede investeringer, som kan blive resultatet af en overgang til en bæredygtig økonomi; 
betoner, at en større indsats fra EU’s side til at afbøde CO2-udslippet vil give 
omkostningsfordele til EU’s internationale konkurrenter inden for en række sektorer og 
samtidig føre til konkurrencemæssigt spillerum for EU-virksomheder på området for 
klimateknologi; finder, at når EU’s konkurrenter inden for de pågældende sektorer indgår 
internationale aftaler, opgiver de dermed deres omkostningsfordele, mens EU’s
konkurrencemæssige spillerum sandsynligvis ikke bliver berørt;
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42. understreger, at klimavenlig innovation i EU er nødvendigt for at fastholde en stærk 
position på et hastigt voksende internationalt marked for CO2-fattig teknologi, og at dette 
ville gør det muligt for EU at blive mere konkurrencedygtig i forhold til større 
markedsaktører; understreger nødvendigheden af at sikre, at de innovative 
produktionsresultater bringes i omsætning og anvendelse i Europa; mener derfor, at der 
skal stilles passende finansielle instrumenter til rådighed for at støtte indførelsen af 
succesrige teknologier på EU-markedet; advarer mod de risici, der er forbundet med 
"udflytning af grønne job", da forsinkelser i skabelsen af en inkluderende og bæredygtig 
europæisk økonomi vil fjerne investeringer og arbejdspladser i grønne sektorer til andre 
områder;

43. bemærker, at der på trods af en midlertidig nedgang i energiforbruget i 2009 vil blive 
brugt mere energi i fremtiden, i takt med at økonomierne i de enkelte medlemsstater 
kommer sig, således at afhængigheden af importeret energi vil fortsætte med at vokse;

44. er bekymret over, at et skifte inden for innovation af bæredygtig teknologi væk fra EU til 
andre dele af verden allerede finder sted og kan gøre EU til en nettoimportør af disse 
teknologier og tilknyttede færdigvarer; anfører, at undersøgelser for nylig viste, at ud af 
de 50 virksomheder, der anses for førende på området for ren teknologi, har 24 hjemsted i 
Asien, 22 i USA, 3 i Europa og 1 i Canada; understreger, at ifølge Ernst & Youngs 2010-
barometer er Kina og USA de mest attraktive områder i verden til udvikling af 
vedvarende energikilder;

45. bemærker, at EU nu bør investere mere i energieffektivitet, hvilket vil styrke de lokale 
økonomier ved at understøtte lokale arbejdspladser, som ikke kan udflyttes til tredjelande 
med lavere produktionsomkostninger;

46. anerkender effekten af jobskabelse og konkurrenceevne forbundet med overgangen til en 
CO2-fattig økonomi, i takt med at EU bliver en global leder inden for vedvarende 
energiteknologier og energieffektive produkter og tjenesteydelser;

Vurdering af risikoen for CO2-lækage

47. fremhæver, at EU's afbødningspolitik er effektiv til at fremme en grønnere 
omstrukturering af dets produktionssystem, men gør opmærksom på, at hvis den 
gennemføres ensidigt, kan den miljømæssige effektivitet blive minimeret som følge af 
CO2-lækage1;

48. påpeger, at en betydelig andel af emissionscertifikaterne i henhold til de foreslåede 
benchmarkbestemmelser stadig skal købes af de industriforetagender, der ikke vil nå 
disse benchmarks, hvilket vil betyde udgifter for EU’s virksomheder i den globale 
konkurrence, som deres globale konkurrenter er fri for; bemærker, at firmaer som følge af 
ETS' fleksible struktur vil være i stand til at overføre ubrugte kvoter fra anden til tredje 
fase;

49. mener, at ETS-benchmarking også bør tage hensyn til, hvilke energikilder der er 
tilgængelige i en medlemsstat, og give mulighed for tilpasning af denne i takt med, at 

                                               
1 Konklusion af undersøgelse af 3. marts 2011 udført af Euro-Middelhavets center for klimaændringer 
vedrørende den makroøkonomiske indvirkning af EU's afbødningspolitikker efter 20 %-målet.
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energimiks og kilde-mulighederne ændrer sig;

50. beklager dybt, at der ikke i Kommissionens skøn over udflytning af CO2-emissioner er 
taget tilstrækkeligt hensyn til de yderligere indvirkninger på el-priserne; understreger, at 
40 % af EU’s elektricitet bruges af industrien, som påvirkes væsentligt af enhver stigning 
i kulprisen, fordi elektricitetssektoren vælter omkostningsbyrden over på det følgende 
led; påpeger dog, at medlemsstaterne i forbindelse med støtteordningerne har mulighed 
for at anvende auktionsindtægterne til at begrænse denne virkning;

51. understreger, at der ikke findes en enkelt løsning for industrielle sektorer, der er sårbare 
over for udflytning af CO2-emissionskilder, og at arten af produktet eller 
markedsstrukturen er afgørende kriterier for valget mellem de tilgængelige redskaber 
(gratis tildeling af kvoter, statsstøtte eller grænsejusteringsforanstaltninger);

52. bemærker, at prognoserne for CO2-markedet i 2020 – som de anvendes af Kommissionen 
i dens meddelelse fra maj 2010 på basis af scenarier om 30 % indenlandsk reduktion –
varierer betydeligt og opfordrer derfor Kommissionen til at fremlægge en ny 
fremskrivning af risikovurderingen af CO2-lækage, hvori sådanne scenarier tages i 
betragtning; 

Yderligere muligheder og udfordringer

53. mener, at de eventuelle ændringer i udgifterne til arbejdskraft og energi som følge af EU's 
klimaforandringspolitikker ikke må medføre social dumping eller CO2-lækage, og 
opfordrer Kommissionen til at undersøge enhver sådan risiko; opfordrer af denne grund 
også andre industri- eller udviklingslande til at gøre sig hensigtsmæssige eller tilsvarende 
bestræbelser;

54. opfordrer Kommissionen til dels at støtte foranstaltninger, der lever op til de 
arbejdsmarkedskrav, som opstår som følge af skiftet til en CO2-fattig økonomi og dels til 
at omstrukturere foranstaltninger, der dækker de arbejdstagere, der kommer til at stå til 
rådighed i de nye sektorer; 

55. mener, at midler fra samhørighedsfondene skal anvendes mere virkningsfuldt til at 
fremme vedvarende energikilder, energieffektivitet og CO2-fattige energiteknologier;

56. understreger, at stigningerne i kulpriserne vil medføre yderligere stigninger i 
elektricitetsomkostningerne; anfører, at hver stigning på 1 EUR i kulprisen medfører over 
2 milliarder EUR i ekstraomkostninger for samfundet i form af el-afgifter, hvoraf 
industrien tegner sig for de 40 %; opfordrer Kommissionen til at holde samråd med alle 
involverede parter med henblik på at foreslå hensigtsmæssige løsninger, som ikke 
forvrider konkurrencen;

57. understreger, at ifølge IEA's rapport "World Energy Outlook 2010" kan 2°C-målet kun 
nås, hvis de nuværende forpligtelser gennemføres grundigt i tiden frem til 2020 og med 
en meget mere styrket indsats derefter; opfordrer derfor Kommissionen og Rådet (Det 
Europæiske Råd) til at fremme en hurtigere og internationalt samordnet gennemførelse af 
den ophævelse af tilskud til fossilt brændsel, som blev vedtaget af G20 og til at 
fremlægge hertil svarende forslag på EU-niveau;
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58. minder i denne forbindelse om, at Kommissionen i sin meddelelse om EU 2020-
strategien opfordrer til en omfordeling af skattebyrden fra arbejdskraften til energien; 
glæder sig over meddelelsen i den årlige vækstundersøgelse om et forslag om at tilpasse 
EU's rammer for energibeskatning i tråd med EU's energi- og klimamålsætninger;

59. udtrykker bekymring over, at importen fra lande med mindre strenge CO2-restriktioner 
har været hovedårsagen til stigningen på 47 % i de forbrugsrelaterede CO2-emissioner i 
EU mellem 1990 og 2006; bemærker, at dette er fuldstændig uden sammenhæng med 
EU's klimapolitikker og navnlig ikke med ETS; anmoder ikke desto mindre 
Kommissionen om at vurdere, hvorvidt disse tendenser er fortsat efter 2006;

60. opfordrer Kommissionen til at træffe følgende praktiske foranstaltninger:

 vurdere virkningerne af de indenlandske emissionsreduktionspolitikker på 
beskæftigelsen, herunder jobmuligheder, og fremme forbedringen af bevidstheden om 
CO2-spørgsmålet, energirelateret omskolings- og videreuddannelsesbehov, uddannelse 
og erhvervsuddannelse, navnlig for SMV'er

 analysere, i hvilket omfang medlemsstaterne opfylder deres forpligtelser til at anvende 
mindst 50 % af auktionsindtægterne til afbødnings- og tilpasningsforanstaltninger, og 
om nødvendigt foreslå foranstaltninger

 analysere virkningen af EU's øgede mål for emissionsreduktion på 
medlemsstatsniveau som angivet i Rådets (miljø) konklusioner af 14. marts 2011

 tilvejebringe passende finansiering til SET-planen

 fremme effektiv anvendelse af struktur- og samhørighedsfondene blandt 
medlemsstaterne, især til energieffektivitetsrelaterede foranstaltninger, og samtidig 
tage fuldt hensyn til princippet om, at sådanne investeringer skal være regionale og 
virke udjævnende på de økonomiske og sociale uligheder inden for EU;

 indføre innovative finansieringsmekanismer (som f.eks. ordninger om lån til 
videreformidling)

 øremærke yderligere midler til svagere og ugunstigt stillede central- og østeuropæiske 
medlemsstater til foranstaltninger i ikke-ETS-sektorer (bygninger, transport, landbrug)

 prioritere klima- og energiforskning under det ottende rammeprogram, herunder 
energieffektivitet, og forskning i årsagerne til klimaforandringer og tilpasning til dem

 analysere, hvilken virkning et ensidigt skridt fra EU's side ud over 20 %-reduktionen 
af drivhusgasser kan få for andre landes villighed til at tiltræde den internationale 
aftale

 undersøge den mulige virkninger af udflytning af grønne jobs, reducerede 
investeringer og nedsat konkurrenceevnen inden for de grønne sektorer.
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