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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om "Frem mod en ny energistrategi for Europa 2011-2020"
(2010/2108(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens statusdokument: Frem mod en ny energistrategi for 
Europa 2011-2020, der blev offentliggjort den 7. maj 2010,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Det Europæiske Råd og Europa-
Parlamentet af 10. januar 2007 ”En energipolitik for Europa” (KOM(2007)0001), fulgt af 
Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Anden strategiske energiredegørelse – EU-
handlingsplan for energiforsyningssikkerhed og -solidaritet", med ledsagende dokumenter 
(KOM(2008)0731),

– der henviser til sin beslutning af 3. februar 2009 om den anden strategiske 
energiredegørelse1,

– der henviser til den tredje energipakke bestående af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde 
mellem energireguleringsmyndigheder, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med 
grænseoverskridende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
1228/2003, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 
om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning 
(EF) nr. 1775/2005, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 
om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 
2003/54/EF ("elektricitetsdirektivet" eller "ED") samt Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas 
(NG) og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF ("NG-direktivet eller "NGD")2,

– der henviser til EU's energi- og klimaændringspakke bestående af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af 
præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede 
tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af 
anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af 
direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF 
af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide 
ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2009/30/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 
98/70/EF for så vidt angår specifikationerne for benzin, diesel og gasolie og om indførelse 
af en mekanisme for overvågning og reduktion af emissionerne af drivhusgasser og om 
ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF for så vidt angår specifikationerne for brændstof, 

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0038.
2 EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.
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der benyttes i fartøjer til sejlads på indre vandveje, og om ophævelse af direktiv 
93/12/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om 
geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 
2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006 samt Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere 
deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at 
reducere drivhusgasemissionerne frem til 20201,

– der henviser til sin beslutning af 26. september 2007 om en fælles europæisk ekstern 
energipolitik2,

– der henviser til energichartertraktaten (ECT) af 17. december 1994, der fastlægger 
retsrammerne for det internationale energisamarbejde, samt det tilhørende udkastet til 
transitprotokol,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 af 13. juli 
2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte 
til projekter på energiområdet (det europæiske genopretningsprogram for energiområdet)3,

– der henviser til Kommisionens forslag af 31. maj 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 
663/2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af 
fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet (KOM(2010)0283),

– der henviser til Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 4. maj 2010 om gennemførelsen af 
retningslinjerne for transeuropæiske net på energiområdet i perioden 2007-2009 
(KOM(2010)0203),

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og om ophævelse af 
direktiv 2004/67/EF (KOM(2009)0363) (betænkning af Vidal-Quadras),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en handlingsplan for energieffektivitet: 
udnyttelse af potentialet (KOM(2006)0545),

– der henviser til Kommissionens rapport til Rådet og Europa-Parlamaentet af 25. juni 2010 
om fremskridtene med foranstaltninger til fremme af elforsyningssikkerhed 
og infrastrukturinvesteringer (KOM(2010)0330),

– der henviser til udkast til Rådets konklusioner af 21. maj 2010 med titlen "Frem mod en 
ny energistrategi for Europa 2011-2020"4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 om 
energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester samt om ophævelse af Rådets 

                                               
1 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.
2 EUT C 219E af 28.8.2008, s. 206.
3 EUT L 200 af 31.7.2009, s. 31.
4 9744/10
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direktiv 93/76/EØF (energiservicedirektivet)1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF af 11. februar 2004 om 
fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter nyttevarme på det 
indre energimarked og om ændring af direktiv 92/62/EØF (kraftvarmedirektivet)2,

– der henviser til artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om International Handel, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed og Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at Lissabontraktaten udgør en ny periode for Unionen, som kræver en 
tilpasning af vores mål og strategier for fuldt ud at gennemføre traktaten,

B. der henviser til, at EU står over for problemet med dårlig gennemførelse af energi-
lovgivningen og de overordnede energistrategier, hvilket kræver et stærkt lederskab fra 
Kommissionens side for at udligne denne mangel,

C. der henviser til, at Europa bliver stadig mere afhængig af import af udenlandske 
energikilder, især hvad angår fossile brændstoffer,

D. der henviser til, at der er behov for større energiinvesteringer, især i nye kraftværker og 
net inden for det næste årti, hvilket vil forme energimixet for en endnu længere periode og 
kræve en ny spredning af finansieringsinstrumenter,

E. der henviser til, at investeringer i energisektoren er meget kapitalintensive, og at der er 
behov for at etablere et stabilt langsigtet regelsæt, som gør det muligt for virksomhederne 
at træffe miljømæssigt og økonomisk sunde investeringsbeslutninger,

F. der henviser til, at energiinfrastruktur først og fremmest skal finansieres af energipriserne, 
men som henviser til, at EU-støtte også kan være nødvendig, når markedet ikke kan 
finansiere sådanne investeringer alene, især i de mindst udviklede regioner,

G. der henviser til, at den økonomiske afmatning efter den finansielle krise har forsinket 
investeringerne i energisektoren, og til, at krisen dog også kan være en mulighed for 
Europa til at indføre reformer,

H. der henviser til, at en bæredygtig og dynamisk økonomi bør stræbe efter at afkoble den 
økonomiske vækst fra energiforbruget, især ved at øge energieffektiviteten pr. produceret 
enhed,

Indledning: En strategi til sinkring af fuld gennemførelse af Lissabon-traktaten

1. glæder sig over Kommissionens statusdokument "Frem mod en ny energistrategi for 

                                               
1 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 64.
2 EUT L 52 af 21.2.2004, s. 50.
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Europa 2011-2020" som et første skridt i retning af en omfattende EU-energipolitik i 
forbindelse med EU's 2020-strategi;

2. mener, at enhver fremtidig strategi bør søge at opfylde Lissabontraktatens målsætninger, 
nemlig et fælles marked for energi, forsyningssikkerhed, energieffektivitet og -besparelser 
og fremme af energinet, og føre til en mindsket afhængighed af importeret energi og en 
stigning i den indenlandske energiproduktion;

3. understreger, at den foreslåede strategi først og fremmest bør gennemføres i en ånd af 
solidaritet og ansvarlighed, hvor ingen medlemsstat kan efterlades eller isoleres, og alle 
medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at sikre Unionens indbyrdes sikkerhed; 
understreger, at der findes et særligt kapitel om energi (artikel 194 i TEUF), hvilket sikrer 
et solidt retsgrundlag for Unionens indsats baseret på fællesskabsmetoden;

4. understreger, at Unionen har brug for en langsigtet vision for energipolitikken, suppleret 
med præcise og omfattende, kortsigtede handlingsplaner for at arbejde hen imod disse 
mål;

Sikring af energimarkedets funktion
5. understreger, at gennemførelsen af det europæiske indre marked for energi er nødvendig 

for opfyldelsen af EU's politiske mål; mener, at dette bør være baseret på en klar juridisk 
ramme, hvor lovgivningen håndhæves strengt, og Kommissionen anmelder flere 
medlemsstater til EF-Domstolen for overtrædelse, hvis det er nødvendigt;

6. understreger på det kraftigste behovet for fuldt ud at gennemføre EU's nuværende energi-
lovgivning og for at opfylde EU's energimål;  understreger behovet for en hurtig 
gennemførelse af reglerne under 3. energipakke;

7. opfordrer Kommissionen til, såfremt medlemsstaterne ikke reagerer, som en endelig 
foranstaltning at overveje at forelægge de aktuelle direktiver i form af forordninger for at 
sikre fuld og direkte anvendelse i hele det indre marked;

8. mener, at markedsregulerende myndigheders rolle og samarbejdet mellem de nationale 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen bør styrkes, især i forbindelse med detail- og 
engrosmarkeder; bemærker, at hvis ACER's og ENTSO's kompetence vise sig at være 
utilstrækkelig til at skabe et mere integreret regionalt og europæisk energimarked, kan det 
blive nødvendigt at ændre deres mandater;

9. bemærker behovet for at øge gennemsigtigheden på engrosmarkederne; glæder sig i denne 
forbindelse over Kommissionens oplysning om, at den agter at forelægge et forslag om 
handlede energimarkeders åbenhed og integritet;

10. minder om Kommissionens sektorundersøgelse fra 2005; opfordrer til, at der iværksættes 
en anden undersøgelse af energisektoren i 2012;

11. anmoder Kommissionen om at arrangere et årligt topmøde med repræsentanter for de 
energirelaterede udvalg i de nationale parlamenter og medlemmer af Europa-Parlamentet 
om EU's energirelaterede politikker, lovgivning og andre relaterede emner for at sikre en 
bedre gensidig forståelse;
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Støtte til moderne integrerede net

12. understreger kraftigt, at enhver forsinkelse i udviklingen af et moderne EU-dækkende 
elnettet truer EU's ambition om at nå 20 % vedvarende energi i 2020 og 
energieffektivitetsmålene; glæder sig derfor over energistrategiens centrale fokusering på 
infrastruktur for at fremme et moderne EU-dækkende integreret net;

13. understreger, at kun et paneuropæisk energinet, der ikke er baseret på medlemsstaternes 
grænser, vil gøre det muligt at færdiggøre det indre marked for energi;

14. mener, at TYNDP-planerne om at integrere EU's el- og gasnet bør gennemføres og 
afsluttes inden 2020; understreger behovet for bedre gasnetsammenkoblinger og LNG-
terminaler, der skal bringe visse medlemsstaters markedsisolation til ophør;

15. mener, at det nuværende program for de transeuropæiske energinet (TEN-E) har været 
ineffektivt og ikke bidraget væsentligt til opbygningen af sammenkoblinger mellem 
medlemsstaterne; mener, at den foreslåede energiinfrastrukturpakke og erstatningen af 
TEN-E derfor bør:

a) evaluere problemet med tilladelser til energiinfrastruktur og fjerne bureaukratiet

b) fastsætte prioriterede projekter og fastlægge kriterier for at identificere de vigtigste 
investeringer med henblik på udvikling af det indre marked for energi

c) give klare kriterier og retningslinjer til medlemsstaterne om stats- og EU-støtte til 
energiinfrastruktur

d) udvide den økonomiske støtte til projekternes gennemførelsesfase

e) fastlægge en model for grænseoverskridende omkostningsdeling, bl.a. i form af en 
koordineret udvikling af infrastruktur og vedvarende energi;

16. mener, at de nye finansielle overslag bør afspejle de politiske prioriteringer i EU som 
skitseret i 2020-strategien, hvilket indebærer, at der skal afsættes en højere andel af 
budgettet til energipolitik, herunder infrastruktur;

17. mener, at innovative finansielle instrumenter (som f.eks. risikodelingsfaciliteter og 
offentlige bankers låneordninger) kan være et vigtigt redskab til støtte for investeringer i 
energiinfrastruktur og energieffektivitet; opfordrer derfor Kommissionen til i stigende 
grad at erstatte traditionelle lån med disse ordninger; støtter på det kraftigste forslaget om 
at anvende kapitalen på EU's budget som garanti for lån til fremme af private 
investeringer og investeringer i offentlig-private partnerskaber;

18. understreger, at nogle medlemsstater har brug for yderligere EU-støtte til infrastruktur, 
som markedet alene ikke kan tilvejebringe, herunder udskiftning af gamle kraftværker, el-
net og forsyningsnet;

19. foreslår, at der etableres koordineringsmekanismer for at sikre, at den nationale 
programmering for udvikling af elnet svarer til den 10-årige netudviklingsplan;
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20. understreger, at Kommissionen på grundlag af konklusionerne fra arbejdsgruppen om 
intelligente net bør sikre en gunstig lovgivningsramme på EU-plan for intelligente net 
med EU-dækkende fælles standarder for deres udvikling; støtter pilotprojekter for 
indførelse af intelligente målere;

21. anmoder Kommissionen om at forelægge en konsekvensanalyse om fremtiden for det 
internationale og EU's gasmarked, herunder virkningen af de allerede planlagte 
gasinfrastrukturprojekter (dvs. Nabucco), nye LNG-terminaler, virkningerne af skifergas 
på det amerikanske marked for gas (især på LNG-importbehovet) og virkningen af 
eventuelle skifergasudviklinger i EU for den fremtidige gasforsyningssikkerhed og 
priserne inden årets udgang;

Bedre udnyttelse af EU's energieffektivitetspotentiale
22. energieffektivitet og energibesparelser bør prioriteres højt i enhver fremtidig strategi, da 

det er en omkostningseffektiv løsning med henblik på at mindske EU's 
energiafhængighed, bidrage til jobskabelse, bekæmpe klimaændringer, modvirke 
stigningen i energipriser og skabe fremskridt i retning af en ressourceeffektiv økonomi;

23. glæder sig over revisionen af handlingsplanen for energieffektivitet; opfordrer 
Kommissionen til at tage hensyn til Europa-Parlamentets udtalelse;

24. mener, at udviklingen hen imod en bedre energieffektivitet bør omfatte fokus på primær 
energiudnyttelse, herunder omdannelse, transmission, distribution og forsyning, side om 
side med erhvervslivets og husholdningernes forbrug;

25. støtter indførelsen af yderligere ikke-afgiftsbaserede markedsmekanismer med henblik på 
at forbedre energieffektiviteten som et middel til at stimulere konkurrenceevnen i EU's 
økonomi;

26. opfordrer medlemsstaterne til at blive enige om en fælles metode til måling af de nationale 
mål for energieffektivitet og -besparelser og overvågning af fremskridtene i forhold til 
disse mål; understreger, at juridisk bindende mål først kan indføres, når der er aftalt en 
fælles metode;

27. støtter styring på flere planer og en decentral tilgang til energipolitik og energieffektivitet, 
herunder initiativet om intelligente byer;

28. anmoder Kommissionen om at forelægge en meddelelse om, hvordan man kan øge 
effektiviteten ved anvendelse af vedvarende energi i EU ved at stræbe hen imod et system 
af EU-dækkende fælles incitamenter for vedvarende energi, hvilket ville gøre det muligt at 
anvende specifikke typer af vedvarende energi i de dele af EU, hvor de er mest 
omkostningseffektive, og dermed sænke elpriserne; mener, at der i mellemtiden kunne 
oprettes regionale markedsgrupper for vedvarende energi;

29. opfordrer Kommissionen til at analysere de respektive nationale handlingsplaner for 
vedvarende energi, som medlemsstaterne har forelagt; opfordrer Kommissionen til om 
nødvendigt at gribe ind for at hjælpe visse medlemsstater med at forbedre deres planer; 
anmoder Kommissionen om at anvende de samarbejdsmekanismer, der er forudset i 
direktivet for at hjælpe de medlemsstater, der har brug for det;
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Sikring af energiforsyningssikkerheden
30. mener, at Kommissionen i samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør 

sikre, at EU taler med én stemme i energispørgsmål;

31. mener, at alle eksterne rørledninger og andre energinet der passerer Den Europæiske 
Unions territorium bør være omfattet af gennemskuelige aftaler og underlagt det indre 
markeds regler, herunder reglerne om tredjeparters adgang og destinationsklausuler; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at nuværende og fremtidige rørledninger og 
kommercielle aftaler respekterer det europæiske regelværk på energiområdet, og til at 
træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt;

32. opfordrer til yderligere udvidelse af medlemskabet af energifællesskabet til flere af EU's 
nabolande; understreger, at Kommissionen bør sikre og håndhæve medlemmernes 
rettidige og uforbeholdne gennemførelse af EU's energiregler, især ved at gøre adgangen 
til EU-midler betinget af, at traktatsforpligtelserne overholdes;

33. mener, at energikapitlet om politisk og teknologisk samarbejde i hver aftale med 
nabostaterne bør styrkes, navnlig ved at styrke energieffektiviseringsprogrammer og 
reglerne for det indre marked;

34. glæder sig over, at Rusland atter deltager i møderne i energicharterkonferencen; opfordrer 
Kommissionen til at arbejde for at udvide traktaten til flere lande og inden for 
energicharterkonferencen at arbejde hen imod en forhandlingsløsning, der fører til 
Ruslands uforbeholdne ratifikation af traktaten og dens protokoller; understreger, at energi 
bør være et centralt element i opfølgningsaftalen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen 
med Rusland, og at aftalen bør danne grundlag for individuelle medlemsstaters 
forbindelse med Rusland;

35. anmoder Kommissionen om at sikre, at forordningen om gasforsyningssikkerhed 
anvendes fuldt ud efter dens ikrafttræden, navnlig dennes tidlige varslingssystem;

36. opfordrer Kommissionen og de involverede medlemsstaterne til at gå videre med 
gennemførelsen af EU's rørledningsprojekt Nabucco, som i væsentlig grad kan øge 
gasforsyningssikkerheden i EU; anmoder om, at den ledige stilling som EU's Nabucco-
koordinator besættes snarest muligt;

37. opfordrer til en særlig dialog om energi med landene i den kaspiske region, og glæder sig 
over arbejdet med et kaspisk udviklingssamarbejde;

38. opfordrer til fremme af DESERTEC og initiativer til en solenergiplan for Middelhavet ved 
at støtte decentrale solenergianlæg i den nordafrikanske region og deres tilslutning til 
nettet;

39. mener, at indførelsen af EU-minimumsstandarder for licenser og designcertificering for 
nye kernekraftværker vil være nyttig;

40. tilskynder til og støtter opførelsen af LNG-terminaler, navnlig i de lande, der er mest 
sårbare over for afbrydelser i gasforsyningen;
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Støtte til forskning, udvikling og innovation på energiområdet 
41. opfordrer til en tæt overvågning af gennemførelsen af SET-planen og identificering af 

hindringer for mobilisering af private investeringer;

42. støtter udviklingen af omkostningseffektive nye teknologier til lagring af el, herunder 
anvendelse af brint og andre brændselsceller, som gør det muligt at øge andelen af 
variabel vedvarende energi;

43. opfordrer Kommissionen til at fremme og yde økonomisk støtte til pilotprojekter i EU for 
udnyttelse af ukonventionelle indenlandske energikilder, herunder skifergas; anmoder 
Kommissionen om at bistå medlemsstaterne med at udføre geologiske undersøgelser for at 
bestemme omfanget af tilgængelige ressourcer i Unionen og anmoder om at blive 
inddraget i Unionens langsigtede strategi;

44. mener, at konventionelle og ukonventionelle naturgaskilder indtil da er den hurtigste og 
nemmeste måde at sænke CO-emissionerne på, inden man går over til en økonomi baseret 
på ikke-fossile brændstoffer, og kræver derfor, at SET-initiativer vedrørende CCS også 
fokuserer på gasfyrede kraftværker og andre bio-brændselsemissioner;

45. henviser til, at kul som nævnt i den anden energiredegørelse stadig er en vigtig 
indenlandsk energikilde, og derfor bør Unionen fortsætte forskningen i retning af rene 
kulteknologier som f.eks kulforgasning og kullikvefaktion;

46. støtter et videregående samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen med 
henblik på at sikre de nødvendige incitamenter for et bæredygtigt marked for biomasse, 
idet der tages hensyn til spørgsmål i forbindelse med biodiversitet og fødevareproduktion;

47. mener, at forskning og udvikling i energiteknologiinnovation bør være en central prioritet 
i det nye 8. rammeprogram for forskning og udvikling, og der bør derfor ske en væsentlig 
forhøjelse af ressourcerne til disse underprogrammer;

48. minder om, at forskning inden for energi ikke blot bør bidrage til drivhusgasreduktioner 
og forsyningssikkerhed, men også til en forbedring af europæisk erhvervslivs 
konkurrenceevne; mener i denne forbindelse, at et engagement i standardisering i 
samarbejde med EU's strategiske partnere (som f.eks. Kina, Japan, Indien, Rusland og 
USA) for så vidt angår nye energiteknologier, såsom elektrisk drevne køretøjer, er 
afgørende for at sikre, at europæiske innovationer er fuldt omsættelige på det 
internationale marked;

Forbrugernes og borgernes fordele i centrum af EU's energipolitik
49. mener, at intelligent måling og energiprojekter generelt kræver informationskampagner, 

der kan forklare borgerne, hvilke fordele der er forbundet dermed; understreger, at 
information af samfundet om fordelene ved intelligente målesystemer er afgørende for 
deres succes;

50. anmoder Kommissionen om en overvågning og rapport til Europa-Parlamentet om 
gennemførelsen af den 3. indre markedspakke med hensyn til nationale foranstaltninger 
for at forebygge energifattigdom og minder medlemsstaterne om deres forpligtelser efter 
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gældende juridiske bestemmelser;

51. minder energiindustrien om dennes forpligtelse i henhold 3. energipakke til at indføre 
klare og forståelige energifakturaer; mener, at de skabeloner for fakturaer, der er 
udarbejdet af Kommissionens Borgernes Energiforum, bør anvendes som grundlag for 
standardiserede energifakturaer i hele Unionen;

52. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Den Europæiske Unions energipolitiske situation står over for mange udfordringer. Europas 
kamp for en fremtid på energiområdet er en kamp op ad bakke. EU er i stigende grad 
afhængig af udenlandsk importeret energi. Vi har en energiordning, som kræver store 
investeringer, mens Europa stadig lider under følgerne af en økonomisk krise. Og vi har 
undladt at gennemføre vores egen energilovgivning.

Lissabontraktaten er det første skridt i retning af et svar på disse problemer. Det giver EU en 
række klare mål: et fungerende indre marked for energi, energiforsyning, energieffektivitet og 
fremme af energinet og vedvarende energikilder. Unionen har nu også en stærk juridisk 
ramme og retsgrundlag (artikel 194) for at handle på det energipolitiske område.

Traktaten åbner en ny periode for Unionen. Nu er det tid til at tilpasse vores mål og strategier 
for fuldt ud at gennemføre traktaten. Det er grunden til, at Europa-Parlamentets ordfører 
mener, at strategisk vejledning og en ny energistrategi er nødvendige for at nå målene i artikel 
194 og vores klimapakkemål (20-20-20); EU-indsatsen kan styrkes på flere punkter. Det ene 
er at implementere EU's budgetmidler til EU's energipolitik og klimapolitik bedre. Et andet er 
at etablere en mere omkostningseffektiv metode for støtte til den videre udvikling og 
modernisering af paneuropæiske energinet samt udvikling af kulstoffattige energisystemer; 
Det er afgørende at skabe mere synergi mellem de interne og eksterne dimensioner af EU's 
energipolitik. Europa-Parlamentets ordfører mener, der er en klar politisk vilje til at gøre en 
større indsats på disse energipolitiske områder på EU-plan.

EP's ordfører er helt enig med Kommissionen i, at den nuværende status over gennemførelsen 
af den europæiske energilovgivning samlet set er ringe, selv i forhold til tidligere lovgivning, 
såsom 2. pakke for det indre marked for energi, der blev vedtaget i 2003. Og Kommissionen 
gør helt ret i at sætte et stærkt fokus på at gennemføre politikker, der har været aftalt siden 
2007. Det er også korrekt at advare om, at selv om yderligere skridt er nødvendige, vil 
sådanne foranstaltninger ikke være troværdige eller effektive, hvis eksisterende lovgivning og 
programmer ikke gennemføres fuldt ud.

Strategiske mål. En ny energiindsats bør bevare EU's tre nuværende overordnede 
målsætninger på energiområdet:
1. Det første mål er at bevæge sig i retning af et kulstoffattigt energisystem (omfattet af 

Kommissionens første strategiske energiredegørelse og klimapakke)
2. Det andet mål er at sikre energiforsyningssikkerheden for alle (fokus i Kommissionens 

anden strategiske energiredegørelse fra 2008), efterhånden som vi bevæger os i retning af 
et kulstoffattigt energisystem og økonomi

3. Og det tredje mål er at sikre, at de to første mål også styrker EU's konkurrenceevne og 
leverer energi til alle forbrugere til rimelige priser.

Det første mål kan og er blevet fastsat i form af emissionsreduktionsmål med undermål for 
andelen af vedvarende energi og biobrændstof i energiforsyningsmixet. Men det er svært og 
uønskeligt at være lige så præcis om andre dele af energimixet (olie, kul, gas og kernekraft). 
Svært, fordi udnyttelsen vil variere, efterhånden som priserne på disse energikilder svinger på 
verdensmarkederne for råvarer. Uønskeligt, fordi andelen af fossile brændstoffer bør 
bestemmes af andelen af vedvarende energi, og bør ikke og kan ikke fastsættes på forhånd. 
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Det er rimeligt at fastsætte et mål for andelen af vedvarende energi (uanset hvilken type af 
vedvarende energi, der skal anvendes) i det samlede energiforbrug for at modvirke den 
stigende afhængighed af import af fossile brændstoffer og for at nå CO2-
emissionsreduktionsmålet. Men energimixet skal stort set overlades til markedsaktørerne og 
virksomhederne, som bliver nødt til at foretage deres egne beregninger baseret på klare
politikker, incitamenter og sanktioner, der er fastlagt af EU.

I det lange løb vil det første mål om at opnå en kulstoffattig økonomi tjene det andet mål for 
energisikkerhed ved at reducere Europas behov for olie- og gasimport. Samtidig skal der også 
fokuseres på EU's konkurrenceevne og overkommelige priser for energi for EU's erhvervsliv 
og private forbrugere.

EU's budgetmidler: En stor mangel i EU's nuværende energipolitik er den manglende evne 
til at dirigere EU-midler til et område, der trods recession stadig rangerer som en af 
topprioriteterne for de europæiske regeringer og borgere. Som Kommissionen siger, har EU's 
energisystemer behov for milliardinvesteringer i energinet, produktion og transportkapacitet 
og rene teknologier. Det må være et centralt tema i den kommende energistrategi.

Europa-Parlamentets ordfører mener, at Europa skal nu skal have vilje til at gennemføre sine 
erklærede politiske mål, herunder 20-20-20-målene og Lissabontraktatens artikler om 
energisikkerhed. Den nye energistrategi bør sikre, at en større andel af bevillingerne på EU's 
budget anvendes på energi- og klimapolitik, begyndende med perioden efter de finansielle 
overslag til 2013.

Traditionelt har det europæiske bidrag til energipolitikken været mere regulering end støtte
(med undtagelse af F&U-støtte). Europæisk regulering har været fokuseret på energinet og 
energiprodukter. De tre på hinanden følgende pakker af EU-lovgivning om det indre marked 
for energi har alle taget sigte på at fjerne diskrimination inden for elektricitetsnettet og 
gasrørledningsnettet og omdanne transmissionssystemoperatører (TSO) til universelle bærere 
af energi i hele Europa. Teorien har været, at hvis TSO'erne får de rigtige incitamenter, vil de 
og deres brugere finansiere hele den nødvendige netinfrastruktur. Men det viser sig, at dette 
ikke sker hurtigt nok til at levere de nye nettilslutninger, der er nødvendige for vedvarende 
energi i fjerntliggende områder eller intelligente net for at muliggøre et tættere samspil 
mellem producenter og kunder og bedre forvaltning af energiefterspørgslen. Kommissionen 
advarer om, at ikke alle infrastrukturinvesteringer vil blive leveret af markedet alene, især når 
visse netværks grænseoverskridende karakter vanskeliggør fordelingen af omkostningerne 
mellem medlemsstaterne.

Europa-Parlamentets ordfører mener, at Kommissionen bør bidrage til 
infrastrukturinvesteringer. Det er nødvendigt at udvikle en strategisk EU-dækkende 
infrastruktur, som fremmer integrationen af EU's og de regionale energimarkeder og øger 
kapaciteten til at absorbere vedvarende energi. I forhold til EU's energiinvesteringsbehov er 
endog hele EU's budget lille. Men et rimeligt budgetbidrag til energi- og klimapolitik vil:

 skabe overensstemmelse mellem EU's budgetmæssige prioriteringer og de politiske 
prioriteringer

 hjælpe nyere medlemsstater i central- og østeuropæiske lande med et stort potentiale 
for emissionsreduktion og produktion af vedvarende energi
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 træde til og give incitamenter, når markedsmekanismerne ikke er tilstrækkelige til at 
forfølge EU's målsætninger på energiområdet.

Da EU-budgettet er relativt lille, mener Europa-Parlamentets ordfører, at EU skal se på, 
hvorledes EU-budgettet kan anvendes på en sådan måde, at der udløses en høj 
løftestangseffekt. En sådan måde kunne være at bruge det europæiske budget til at garantere 
lån til fremme af private investeringer og investeringer i offentlig-private partnerskaber, 
hvilket nu er sket i forbindelse med den europæiske økonomiske genopretningsplans 
energimidler. Sådanne risikodelingsfaciliteter og låneordninger via offentlige banker vil være 
et værktøj til støtte for investeringer i energiinfrastruktur og kunne i stigende grad erstatte 
traditionelle lån på en innovativ måde.

En mere omkostningsefektiv støtte for vedvarende energi: Nogle nationale finansielle 
støtteordninger er betydeligt større end hele EU's indsats. En måde, at give vedvarende energi 
mere støtte på, ville imilertid være at lade disse omfattende nationale midler indgå i en 
paneuropæisk ordning. Til dette formål bør den nye energistrategi overveje at vende tilbage til 
Kommissionens oprindelige forslag til et paneuropæisk system for handel med vedvarende 
energi eller med oprindelsesgarantier. Dette ville opbygge stordriftsfordele på tværs af 
Europa, og flytte investeringer derhen, hvor der produceres det bedste afkast. I mellemtiden 
kunne Europa også arbejde hen imod regionale markeder for vedvarende energi på vej hen 
imod det paneuropæiske marked for vedvarende energi.

Energieffektivitet: Mange interessenter ser en ny energistrategi som en mulighed for at 
styrke 20-20-20-planens ikke-bindende mål: målet om at forbedre energieffektiviteten med 
20 % inden 2020.  Ordføreren mener dog, at det vil være vanskeligt at gennemføre juridisk 
bindende energieffektivitetsmål, men i stedet skal omkostningseffektive tiltag til en bedre 
udnyttelse af EU's stadig uudnyttede potentiale for energibesparelser fremhæves. Det er godt, 
at Kommissionen lægger pres på medlemsstaterne for at forbedre deres nationale 
handlingsplaner for energieffektivitet, der blev forelagt i 2008, og som ifølge Kommissionen 
indeholder store muligheder for forbedringer. 

Innovation. EU har klart behov for at gøre mere for at forene og optimere F&U-indsatsen i de 
27 medlemslande. EU kan gøre dette på tre måder – ved indkaldelse til og samordning af 
forskningsindsatsen (som det gøres med industriinitiativer på energiområdet), ved fastsættelse 
af tekniske og juridiske standarder for nye teknikker (som den har gjort med CO2-opsamling 
og -lagring), og finansiering (som det gøres gennem rammeprogrammet for forskning). Men i 
sin strategiske energiteknologiplan (SET) siger Kommissionen, at offentlige og private 
investeringer i en kulstoffattig teknologi skal øges fra 3 mia. EUR til 8 mia. EUR om året 
inden 2020. Europa-Parlamentets ordfører mener, at vi må finde en ny måde at tilskynde til 
private investeringer i SET-planen og på samme tid koncentrere mere af det 8. rammeprogram 
omkring energi.

Den eksterne energipolitik. Kommissionens dokument indeholder en liste over EU's mange 
energidialoger med internationale organisationer, udenlandske samarbejdspartnere og 
leverandører. Men de vigtigste eksterne initiativer, ud fra det afgørende 
energisikkerhedsmæssige aspekt, er dem, der er fokuseret på:

 udvidelse af EU's interne energimarkedsregler til nabolandene 
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 diversificering af kilder og ruter for importeret energi. 

Europa-Parlamentets ordfører mener, at det første skal ske via en udvidelse af 
energifællesskabet og et stærkt engagement med Rusland inden for 
energicharterkonferenceforummet og i forbindelse med forhandlingerne om en ny 
partnerskabs- og samarbejdsaftale med Rusland. Moldova skal roses for at fuldføre sin 
ratifikationsprocedure og tilpasse sine gaslove til EU's regelværk og tiltræde 
energifællesskabet i maj 2010. Den samme opgave venter stadig på Ukraine, der tiltrådte 
betinget i december 2009 og stadig skal sikre, at landets gaslovgivning er i overensstemmelse 
med EU-retten.

Det andet punkt bør støttes af opførelsen af nye terminaler for flydende naturgas, der kan 
bringe gas til Europa fra hele verden. LNG-terminaler kan tilføje både nye kilder og nye ruter 
for gasimport. Udviklingen af den sydlige korridor gennem projekter som Nabucco-
rørledningen kunne også give Europa nye kilder samt en ny rute for gasimport. Ordføreren 
glæder sig over, at Kommissionen prøver at tænke kreativt over mulige mekanismer til 
udnyttelse af EU's købekraft, og undersøge nye værktøjer såsom det kaspiske 
udviklingssamarbejde med henblik på at at samle den europæiske efterspørgsel efter energi på 
en måde, der tilskynder centralasiatiske gasproducenter til at sælge deres produkter til Europa.

Eventuelt med undtagelse af Nabucco mener ordføreren, at bevillinger til at øge Europas evne 
til at modstå eksterne energichok som hovedregel bruges bedre inden for EU end uden for 
EU. Dette skyldes, at nye grænseoverskridende gasforbindelser og -lagre inden for EU udgør 
en varig tilføjelse til Europas energiinfrastruktur, og er et konkret udtryk for solidaritet på 
energiområdet mellem medlemsstaterne. Den nuværende revision af 
gassikkerhedsforordningen vil fremme denne proces. Men arbejdet med at skabe et mere 
integreret marked for gas skal fortsætte i den periode, som den nye energistrategi dækker. 
Ordføreren håber derfor, at en synergi mellem interne og eksterne aspekter af energi vil blive 
gennemført af Kommissionen på dette område.


