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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:

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om en køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050; understreger, at der skal tages højde for 
den nuværende finanskrise;

2. minder om, at det ikke er tilstrækkeligt med ensidig handling, hvis emissionerne skal 
nedbringes, og at det er nødvendigt med bred deltagelse fra lande uden for EU;

3. opfordrer til en højere grad af sammenhæng med EU's programmer og politikker med 
henblik på opnåelse af målene i køreplanen;

4. håber, at der vil blive fastsat bindende sektorspecifikke mål og en realistisk køreplan for at 
etablere et klima, der kan skabe tillid og stimulere til private investeringer;

5. mener, at opnåelse af målene inden 2050 vil kunne bibringe EU 
energiforsyningssikkerhed og højere vækst i beskæftigelsen;

6. minder om, at det vil blive vanskeligt at nå målet om 20 % højere energieffektivitet inden 
2020; anmoder om flere midler, navnlig for at højne bygningers energimæssige ydeevne i 
overensstemmelse med direktivet om energieffektivitet;

7. understreger betydningen af F&U for udviklingen af lavemissionsteknologier og anmoder 
om mindst en fordobling af midlerne til energiforskning inden for Horizon 2020;

8. understreger, at vedvarende energiformer, herunder innovative løsninger, spiller en stor 
rolle, og at det haster med bedre løsninger til lagring og forbedring af deres ydeevne;

9. opfordrer medlemsstaterne til at investere større ressourcer i energiinfrastrukturer, navnlig 
i intelligente net og målere, og i regionale sammenkoblinger gennem iværksættelse af en 
investeringsplan baseret på pakken om energiinfrastrukturer i EU;

10. anmoder om, at der gives garanti for gennemførelsen af artikel 10, stk. 3, i direktiv 
2003/87/EF om handel med kvoter for drivhusgasemissioner og navnlig for investeringer i 
F&U, og at der forelægges Europa-Parlamentet en rapport herom.


