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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om en färdplan för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 och understryker att hänsyn bör tas till 
finanskrisen.

2. Europaparlamentet påminner om att ensidiga åtgärder inte räcker för att minska utsläppen 
och att det krävs en bred uppslutning också från länderna utanför EU.

3. Europaparlamentet efterlyser en större samstämmighet mellan unionens olika program och 
strategier för att nå målen i färdplanen.

4. Europaparlamentet önskar att det fastställs bindande sektorsspecifika mål och en realistisk 
tidtabell för att skapa förtroende och stimulera till privata investeringar.

5. Europaparlamentet menar att om målen uppfylls före 2050 kan det trygga EU:s 
energiförsörjning och skapa sysselsättning.

6. Europaparlamentet påminner om att målet om 20 procent högre energieffektivitet kommer 
att bli svårt att nå till 2020 och efterlyser större resurser för att framför allt öka byggnaders 
energieffektivitet i enlighet med direktivet om energieffektivitet.

7. Europaparlamentet betonar vikten av FoU för utveckling av utsläppssnål teknik och kräver 
minst en fördubbling av anslagen till energiforskning inom ramen för Horizon 2020.

8. Europaparlamentet betonar att förnybar och innovativ energi fyller en viktig funktion och 
att det är angeläget med bättre lösningar för att lagra energin och öka kapaciteten.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att investera mer i energiinfrastrukturer, 
särskilt i smarta nät och mätare och i regionala sammanlänkningar, genom en 
investeringsplan som grundar sig på EU:s energiinfrastrukturpaket.

10. Europaparlamentet begär garantier för tillämpning av artikel 10.3 i direktiv 2003/87/EG 
om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser, särskilt när det gäller 
investeringar i forskning och utveckling, och att en rapport om detta ska skickas till 
Europaparlamentet. 


