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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:

Analyse af 20 %-målet i dag

1. understreger, at den økonomiske krise har ført til en enorm reduktion af industriens 
produktionskapacitet, til et fald i den økonomiske vækst og til tab af arbejdspladser; 
påpeger, at ethvert fald i BNP må betragtes som en omkostning for sig, der forringer 
industriens investeringspotentiale; advarer mod den generelle konklusion, at den 
økonomiske krise har gjort reduktion af drivhusgasemissionerne billigere;

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

3. er enig i Kommissionens og Det Internationale Energiagenturs antagelse om, at en 
udskydelse af investeringerne i teknologi, der resulterer i lavere CO2-udslip, vil medføre 
større omkostninger på et senere stadium; mener, at hvis EU skal nå det langsigtede mål 
for 2050, sådan som det endnu en gang blev bekræftet af Det Europæiske Råd den 4. 
februar 2011, må EU fremskynde sine bestræbelser, når det har nået en reduktion på 20 % 
i emissionerne i 2020; glæder sig derfor over Kommissionen hensigt om at skitsere 
metoder til at opnå langsigtede mål på den mest omkostningseffektive måde;

4. er dybt bekymret over, at EU ikke er på vej til at opfylde målene om at reducere 
energiforbruget med 20 % i forhold til fremskrivningerne for 2020, hvilket skyldes 
medlemsstaternes manglende engagement og ambitioner; 

5. glæder sig over, at EU er godt på vej til at nå sine mål for anvendelse af vedvarende 
energi i 2020; 

6. understreger den vigtige rolle, som intelligente net og målere spiller med hensyn til at 
integrere elektricitet fremstillet af vedvarende energikilder; glæder sig over det arbejde, 
som taskforcen om intelligente målere har udført, og opfordrer Kommissionen til at 
fremsætte en række henstillinger så snart som muligt; 

7. noterer sig, at det er nødvendigt at fremskynde godkendelsesprocedurer for nye 
infrastrukturprojekter, hvis EU’s energi- og klimamål skal nås til tiden;

8. påpeger, at målsætningen om 3 % af BNP til forskningsudgifter er sammensat af en privat 
(2 %) og en offentlig udgiftsandel (1 %); 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 finansieringen af forskning hæmmer udviklingen 
af klimavenlige teknologier;
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9. finder det beklageligt, at visse lande opnår komparative fordele ved at give 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 
klimaændringsaftale, fordi deres CO2-emissioner er uden begrænsninger og dermed
billigere;

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

10. anmoder om anvendelse af et generelt princip om, at de mest omkostningseffektive 
foranstaltninger til at reducere emissioner bør træffes først; 

11. opfordrer til at gøre energieffektivitet til en af prioriteringerne i de fremtidige 
klimapolitiske foranstaltninger; erkender, at opnåelsen af EU’s energieffektivitetsmål på 
20% inden 2020 vil sætte EU i stand til at opfylde sine forpligtelser til at reducere CO2-
emissioner med 20% eller mere i 2020; mener, at dette reduktionsniveau ifølge 
Kommissionens konsekvensanalyse stadig vil være på den omkostningseffektive vej mod 
det langsigtede reduktionsmål på 80-95%; 

12. opfordrer Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
medlemsstaterne opfylder deres forpligtelser til at spare energi fuldt ud enten ved at 
indføre et krav om, at Kommissionen skal godkende nationale handlingsplaner for 
energieffektivitet eller ved hjælp af andre foranstaltninger;

13. understreger, at energibesparelser og energieffektivitet på mange områder giver det mest 
omkostningseffektive potentiale for yderligere reduktioner; henleder opmærksomheden 
på det uudnyttede potentiale med hensyn til bygningers energimæssige ydeevne, navnlig 
for så vidt angår eksisterende bygninger, inden for transportsektoren, offentlige indkøb 
samt produktion, transformation og overførsel af energi, herunder fjernvarme; gentager, 
at konkrete foranstaltninger på disse områder er væsentlige, og henleder
opmærksomheden på de relevante forslag i betænkning af Bendtsen; opfordrer 
indtrængende til, at der iværksættes energispareforanstaltninger, først og fremmest på 
nationalt, regionalt og lokalt niveau;

14. noterer sig, at Kommissionen har påvist et investeringsbehov på 1 billion euro til 
forbedring af EU’s energiinfrastruktur inden 2020, som hovedsagelig skal finansieres via 
energipriserne; anmoder om, at disse investeringer foretages med henblik på både at 
færdiggøre et sammenkoblet internt energimarked og med henblik på en væsentlig 
reduktion af kulstofintensiteten i det europæiske energisystem; 

15. opfordrer til, at EU’s emissionshandelsordning anvendes på en mere fleksibel måde, 
således at der bedre kan tages hensyn til den aktuelle økonomiske udvikling og til 
produktionstal, i stedet for at ordningen baseres på historiske data; er overbevist om, at 
fordelingsregler både fører til investeringssikkerhed på lang sigt og adgang til fleksible 
mekanismer i tilfælde af økonomisk nedgang (f.eks. for at undgå for store tildelinger);

16. henleder opmærksomheden på den stigende betydning af teknologi til CO2-opsamling og 
-lagring for at reducere CO2-emissioner, ikke blot i energisektoren; erklærer, at i 2030 vil 
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halvdelen af alle CCS-projekter i henhold til IEA’s CCS-køreplan ligge i den industrielle 
produktionssektor;

17. 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 Europa fører an med et godt 
eksempel ved at gennemføre en betydelig stigning i bevillingerne til forskning i 
klimavenlige og energieffektive industrielle teknologier inden for rammeprogrammet for 
forskning; 

Positive bivirkninger og andre konsekvenser

18. 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 inden 2020 ved 
en formodet oliepris på 88 US$ pr. tønde i 2020; noterer sig, at EU’s afhængighed af 
energiimport således kan reduceres med op til 56%;

19. noterer sig, at en stramning af ETS-reduktionsmålet vil medføre en yderligere stigning i 
elektricitetspriserne, hvilket vil skabe stor bekymring hos EU’s industri og hos 
forbrugerne;

20. noterer sig, at med hensyn til international konkurrenceevne vil en større indsats fra EU’s 
side for at begrænse CO2-emissioner give omkostningsfordele til EU’s international 
konkurrenter og samtidig føre til konkurrencefordele for EU-virksomheder på området 
for klimateknologi; mener, at hvis EU’s konkurrenter underskriver en internationale 
aftaler, vil de dermed opgive deres omkostningsfordele, medens EU’s konkurrencefordel 
sandsynligvis ikke vil blive berørt; anmoder derfor Kommissionen om at analysere, 
hvorvidt et ensidigt initiativ fra EU’s side til at reducere drivhusgasemissionerne med 
mere end 20% kan anspore andre lande til at gå med i en international aftale;

21. understreger, at det er nødvendig med klimavenlig innovation i Europa for at opretholde 
en stærk position på et hurtigt voksende globalt marked for teknologier, der resulterer i 
lavere CO2-udslip;

22. er bekymret over, at der allerede er ved at ske en flytning af den bæredygtige 
teknologiske innovation væk fra Europa til andre dele af verden; anfører, at i henhold til 
nylige undersøgelser har 24 ud af de 50 virksomheder, der anses for førende på området 
for ren teknologi, hjemsted i Asien, 22 i USA, 3 i Europa og 1 i Canada; understreger, at 
ifølge Ernst&Young 2010 barometer er Kina og USA de mest attraktive områder i verden 
til udvikling af vedvarende energikilder;

Vurdering af risikoen for udflytning af CO2-emissionskilder

23. anfører, at ifølge ETS-bestemmelserne skal industrien reducere sine CO2-emissioner med 
168 millioner tons inden 2020; påpeger, at i henhold til de foreslåede 
benchmarkbestemmelser skal en betydelig andel af emissionscertifikaterne stadig købes 
af industrien, hvilket vil give EU’s virksomheder betydelige udgifter, som deres globale 
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konkurrenter er fri for;

24. beklager, 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, der skyldes, at elektricitetssektoren lader omkostningssorteper gå videre;

25. noterer sig, at prognoserne for kulmarkedet i 2020 varierer betydeligt, fra €55/tCO2 som 
anslået i Kommissionens beregninger, op til €67/tCO2 på grundlag af en 30% reduktion 
af EU’s egne emissioner; finder derfor de beregninger, som Kommissionen opstiller som 
led i vurderingen af risikoen for udflytning af CO2-emissionskilder temmelig optimistiske 
og upålidelige;

Yderligere muligheder og udfordringer

26. mener, at der bør tages skridt til at sikre, at stigningen i løn- og energiomkostninger som 
følge af EU’s klimaændringspolitik ikke fører til social dumping eller udflytning af CO2-
emissionskilder; mener derfor, at andre udviklede lande eller udviklingsland bør forpligte 
sig til en passende eller tilsvarende indsats;

27. understreger, at stigningerne i kulpriserne vil medføre yderligere stigninger i 
elektricitetsomkostningerne; anfører, at hver stigning på 1 euro i kulprisen medfører over 
2 milliarder euro i ekstraomkostninger for samfundet i form af el-afgifter, hvoraf 
industrien tegner sig for de 40%; opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå 
retningslinjer for kompensation for elektricitetsomkostninger;

28. udtrykker bekymring over, at importen fra lande med færre CO2-restriktioner har været 
den vigtigste årsag til en stigning på 47% i de forbrugsrelaterede CO2-emissioner i EU fra 
1990-2006; opfordrer Kommissionen til at vurdere, om denne tendens er fortsat under 
ETS og måske yderligere vil stige i den tredje implementeringsfase (20/30%); mener, at 
foranstaltninger til modvirkning af disse kulforbrugstendenser, forudsat at de er fair og i 
overensstemmelse med WTO’s regler, kan bidrage til at anspore EU’s handelspartnere til 
at deltage i en international aftale;

29. opfordrer Kommissionen til at træffe følgende praktiske foranstaltninger:
 vurdere virkningerne af EU’s egne politikker for reduktion af emissioner på 

beskæftigelsen, herunder jobmuligheder, omskolings- og efteruddannelsesbehov
 analysere, i hvilket omfang medlemsstaterne opfylder deres forpligtelser til at anvende 

mindst 50% af auktionsindtægterne til begrænsnings- og tilpasningsforanstaltninger, 
og om nødvendigt foreslå foranstaltninger

 tilvejebringe passende finansiering til SET-planen
 fremme medlemsstaternes effektive anvendelse af strukturfondene og 

samhørighedsfonden, navnlig til energieffektivitetsforanstaltninger
 indføre innovative finansieringsmekanismer (som f.eks. revolverende ordninger)
 øremærke yderligere midler til central- og østeuropæiske medlemsstater til 

foranstaltninger i ikke-ETS-sektorer (bygninger, transport, landbrug)
 prioritere klimaændringer og energi i det ottende rammeforskningsprogram.
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