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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om energikøreplanen 2050, en fremtid med energi
(2012/2103(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Energikøreplanen 2050" og de ledsagende 
arbejdsdokumenter (COM(2011)0885);

– der henviser til sit forslag til beslutning om indvirkningen af solcellebaserede anlæg (B7-
0186/2012);

– der henviser til forslaget beslutning om opførelse af kraftværker, der udnytter bølge- og 
tidevandsenergi om fremtidige tidevandskraftværk (B7-0192/2012); 

– der henviser til sin beslutning af 12. juni 20121 om energipolitisk samarbejde med 
partnere uden for EU: En strategisk tilgang til sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig 
energiforsyning;

– der henviser til sin beslutning af 15.marts 2012 om en køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 (2011/2095(INI))2;

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og 
udtalelserne fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om 
det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Regionaludviklingsudvalget 
(A7-0000/2012);

Målsætningerne i EU's energikøreplan for 2050

1. anerkender fordelene for medlemsstaterne ved at arbejde sammen for en omdannelse af 
energisystemet, der skal starte nu; støtter derfor Kommissionens energikøreplan for 2050 
som basis for at fremsætte lovgivningsmæssige og andre initiativer vedrørende 
energipolitik med henblik på at udvikle politiske rammer for 2030 inklusive milepæle og 
mål; bemærker, at der ved definitionen af energimål for 2050 forudsættes paneuropæisk 
forvaltning; følger i Unionens ånd en strategi, der vil give medlemsstaterne mulighed for 
at samarbejde og ikke føle sig tvunget til noget under køreplanen;

2. bemærker, at de foreslåede strategier for 2030 og 2050 ikke skal være altbestemmende, 
men nærmere fungere som et udgangspunkt for konstruktiv dialog om emner med 
forbindelse til industri, forskning og energi; 

3. fremhæver vigtigheden af EU's energipolitik midt i finanskrisen; understreger den rolle, 
som energi har mulighed for at spille for at fremme vækst og konkurrenceevne i EU; 
opfordrer Kommissionen til at foreslå strategier for tiden efter 2020 og til at præsentere en 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0238.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0086.
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politisk ramme for 2030 for europæisk energipolitik; opfordrer medlemsstaterne til at 
intensivere deres løbende indsats for at nå de aktuelle 2020-mål på det energipolitiske 
område i EU;

4. understreger, at en tydelig politik og reguleringsmæssige rammer vil stimulere de 
nødvendige investeringer i lavemissionsenergi; understreger vigtigheden af en 
energistrategi med fokus på at øge EU's energisikkerhed og økonomiske konkurrenceevne 
via foranstaltninger såsom diversificering af forsyningsruter og -kilder og 
energieffektivitet;

5. minder om, at det henhører under de enkelte medlemsstaters kompetenceområde at 
definere deres eget energimiks; anerkender, at energikøreplanen for 2050 supplerer 
nationale, regionale og lokale bestræbelser på at modernisere energiforsyningen; 
anerkender derfor medlemsstaternes behov for at arbejde sammen på baggrund af fælles 
målsætninger samt vigtigheden af EU's rolle; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til fortsat at undersøge mulighederne for at nå EU's dekarboniseringsmål 
på en økonomisk effektiv, sikker og bæredygtig måde og til at fortsætte sine bestræbelser 
på fuldt ud at udnytte mulighederne for omkostningseffektive energibesparelser, der bl.a. 
understøttes af EU's tilgængelige finansielle instrumenter; anerkender samtidigt fordelene 
ved at udvikle en koordineret og, hvor det er relevant, fælles europæisk tilgang;

6. anerkender energikøreplanens konklusioner om, at energisektorens overgang på EU-plan 
er teknisk og økonomisk gennemførlig og under visse forudsætninger på lang sigt kan 
være billigere end en fortsættelse af de nuværende politikker;

Afgørende elementer i en langsigtet strategi

7. anerkender konklusionerne i energikøreplanen for 2050 om, at der er ligheder mellem de 
foranstaltninger, som må træffes i de analyserede scenarier for at omdanne EU's 
energisystem, uanset den specifikke vej, der er valgt for i 2050 at nå et energisystem 
baseret på lavemission; mener, at vedvarende energi, energieffektivitet og 
energiinfrastruktur er "no regrets"-muligheder;

8. anerkender, at en større andel af vedvarende energi efter 2020 er et centralt element i et 
mere bæredygtigt energisystem; anerkender endvidere, at der i alle 
dekarboniseringsscenarier, som er undersøgt i Kommissionens meddelelser, forudsættes 
en øget andel af vedvarende energi i EU's energimiks på omkring 30 % af det samlede 
bruttoenergiforbrug inden 2030;

9. understreger, at forbedret energieffektivitet og energibesparelser vil spille en central rolle i 
omdannelsen af energisystemet, og at opnåelsen af 2020-målene er et vigtigt grundlag for 
yderligere fremskridt op til 2050; anbefaler i den henseende, at energieffektivitet 
integreres i medlemsstaternes nationale undervisningsplaner;

10. understreger det akutte behov for ny, intelligent og fleksibel infrastruktur – inklusive 
intelligente net og målere – og fuldt integreret netværksplanlægning for bl.a. at integrere 
lokale og mere fjerntliggende kilder til vedvarende energi i hele EU, hvis nødvendighed er 
blevet påvist; understreger derudover det akutte behov for indførelsen af mekanismer, der 
giver mulighed for EU-finansiering af infrastrukturprojekter af fælles interesse;
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Vedvarende energi

11. understreger, at en mere europæisk tilgang til politikken for vedvarende energi er central 
på mellemlang til lang sigt; opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde for at optimere 
omkostningseffektiviteten ved udvidelsen af de vedvarende energikilder og for at sikre, at 
investeringer foretages, hvor de er mest produktive og effektive, under hensyntagen til 
medlemsstaternes specifikke kendetegn; fremhæver i denne sammenhæng Kommissionens 
vigtige rolle som facilitator; påpeger, at vedvarende energikilder på lang sigt vil blive den 
vigtigste del af energimikset i Europa, efterhånden som de skifter karakter fra teknologisk 
udvikling til masseproduktion og udbredelse i mindre til større omfang med integration af 
lokale og mere fjerntliggende kilder og fra subsidierede til konkurrencedygtige; 
understreger, at ændringen af de vedvarende energikilders karaktertræk kræver, at der 
foretages politiske ændringer med henblik på at opnå større markedsintegration; 
fremhæver behovet for, at støtteordninger udfases, efterhånden som teknologier og 
forsyningskæder modnes, og der rettes op på markedssvigt;

Infrastruktur og det indre energimarked

12. understreger, at der, samtidig med at medlemsstaterne tilstræber energisikkerhed og 
energiafhængighed, er behov for at skifte fokus hen imod en model med indbyrdes 
energiafhængighed ved at sikre en hurtig gennemførelse af EU's indre energimarked og 
EU's infrastrukturelle supernet, der sammenkæder nord og syd og øst og vest; fremhæver 
vigtigheden af at sikre, at politik og lovgivningsmæssig udvikling i medlemsstaterne 
eliminerer resterende infrastrukturelle "flaskehalse" og ikke skaber nye barrierer for 
elektricitet og gas- eller energimarkedsintegration; understreger endvidere, at 
energipolitiske beslutninger i hvert nationalt system skal tage hensyn til, hvordan sådanne 
beslutninger kan berøre andre medlemsstater;

13. understreger behovet for et fuldt ud integreret marked inden 2014; bemærker vigtigheden 
af en fuldstændig gennemførelse af lovgivningen for det indre energimarked i alle 
medlemsstater og behovet for at sikre, at ingen medlemsstater eller regioner holdes 
isoleret fra de europæiske gas- og elnet efter 2015 eller oplever, at energisikkerheden 
kompromitteres som følge af mangel på passende forbindelser; fremhæver behovet for at 
tage hensyn til de sociale virkninger og samtidig sørge for, at energipriserne i højere grad 
afspejler omkostningerne;

14. fremhæver de nye udfordringer såsom behovet for fleksible ressourcer i 
elforsyningssystemet (f.eks. fleksibel produktion, lagring, efterspørgselsstyring), der vil 
opstå, efterhånden som bidraget fra forskellige vedvarende energikilders produktion 
stiger; understreger behovet for at have tilstrækkelig tilgængelig kapacitet til at sikre 
elforsyningssikkerhed; understreger i den henseende, at den politiske udvikling i 
medlemsstaterne ikke bør skabe nye hindringer for integration af elektricitets- eller 
gasmarkedet;

15. er bekymret over forsinkelserne, der påvirker gennemførelsen af den sydlige korridor; 
understreger behovet for energisikkerhed gennem energidiversificering og fremhæver 
muligheden for en supplerende LNG-korridor i det østlige Middelhavsområde, som kan 
fungere som en fleksibel energikilde og et incitament til øget konkurrence inden for EU's 
indre energimarked;
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16. minder om, at markederne fortsat skal spille den centrale rolle i finansieringen af 
investeringer i energiinfrastruktur, og anerkender samtidigt, at der er nogle projekter, som 
kan kræve begrænset offentlig støtte for at supplere privat finansiering; understreger, at 
ethvert bidrag fra offentlige finanser skal baseres på tydelige og gennemsigtige kriterier, 
ikke må forvride konkurrencen og skal tage hensyn til forbrugernes interesser;

17. fremhæver betydningen af en kvikskranketilgang som supplement til EU's 
forenklingsmålsætninger om begrænsning af bureaukratiet for derved at fremskynde 
godkendelses- og tilladelsesprocedurer og reducere den administrative byrde for 
virksomheder, der søger godkendelse angående udvikling af energiinfrastruktur, og 
samtidig garantere overholdelse af gældende regler og bestemmelser; opfordrer 
medlemsstaterne til at revidere deres procedurer desangående;

18. opfordrer medlemsstaterne og det internationale samfund til at bevare de 
uddannelsesinstitutioner, der kan producere en kvalificeret arbejdsstyrke på områderne 
energisikkerhed, sikkerhed og affaldshåndtering;

Specifikke energikilders rolle

19. er enig med Kommissionen i, at naturgas bliver afgørende for omdannelsen af 
energisystemet, da det udgør en hurtig og omkostningseffektiv måde at mindske 
afhængigheden af andre mere forurenende fossile brændstoffer på, så 
drivhusgasemissionerne reduceres;

20. anerkender gassens centrale rolle både ved overgangen til et kulstoffattigt energisystem og 
som en fleksibel reserve og ved afbalancering af kapaciteten, hvor vedvarende 
energikilder er variable;

21. mener, at ukonventionel gas har en rolle at spille i det fremtidige EU-energimiks og 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage hensyn til udviklingerne omkring 
ukonventionel gas ved formuleringen af fremtidige energiperspektiver;

22. understreger vigtigheden af CO2-opsamling og -lagring (CCS) frem mod 2050 og 
dekarbonisering; understreger, at CCS burde være klar inden 2030, hvis fossile 
brændstoffer skal bevare deres betydning i energimikset; fremhæver, at CCS også udgør 
en vigtig mulighed for dekarbonisering af flere tunge industrier og sammen med biomasse 
kan levere "CO2-negative" værdier;

23. bemærker, at en optimal, sikker og bæredygtig anvendelse af indenlandske energikilder og 
konkurrenceevnen for den infrastruktur, der er nødvendig for stabil forsyning med 
indenlandsk eller importeret energi, herunder raffinering, kan bidrage til øget 
energisikkerhed;

Globale udfordringer på energiområdet

24. erindrer, idet det anerkender, at EU handler i en global kontekst, om TTE-Rådets 
konklusioner fra november 2011 om styrkelse af den eksterne dimension af EU's 
energipolitik og behovet for en bredere og mere koordineret EU-tilgang til internationale 
energiforbindelser for at håndtere de globale energiudfordringer og klimaforandringer, 
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tage hensyn til spørgsmål vedrørende konkurrenceevne og CO2-lækage, bevare og fremme 
de højeste standarder for nuklear sikkerhed og samtidig garantere en sikker og 
diversificeret energiforsyning;

25. understreger behovet for at garantere energisikkerheden i EU via alternative energikilder 
og for at mindske afhængigheden af import; fremhæver derfor den stigende betydning af 
olie- og gasudvindingen i Middelhavet og det arktiske område; mener, at der er et akut 
behov for at udvikle en EU-politik for olie- og gasboringer til havs, herunder en 
afgrænsning af medlemsstaternes og relevante tredjelandes eksklusive økonomiske zoner 
(EØZ'er) i overensstemmelse med UNCLOS-konventionen, som alle EU's medlemsstater 
og EU som sådan har underskrevet;

26. understreger, at tildelingen af licensrettigheder til boring og afgrænsning af EØZ'er kan 
blive en kilde til konflikt med tredjelande, hvorfor EU bør bevare en høj politisk profil på 
dette område; understreger, at energikilderne bør anvendes med henblik på at sikre fred, 
samarbejde og stabilitet;

27. bemærker vigtigheden af et bredt samarbejde i den arktiske region, navnlig blandt lande i 
den euro-atlantiske sfære; opfordrer derfor Kommissionen til at fremsætte en 
helhedsvurdering af fordele og risici ved EU's engagement i det arktiske område;

28. understreger vigtigheden af at styrke samarbejde og dialog med andre strategiske 
energipartnere; understreger vigtigheden af, at EU taler med én stemme over for 
tredjelande om energispørgsmål; understreger Kommissionens rolle i at koordinere og 
støtte medlemsstaternes handlinger;

Emissionshandelssystem (ETS)

29. erkender, at ETS er det vigtigste, men ikke det eneste instrument til reduktion af 
industriemissioner og fremme af investeringer i lavemissionsteknologier; bemærker, at der 
er behov for yderligere forbedringer af ETS; bemærker, at enhver ændring af ETS ville 
kræve en omhyggelig vurdering af indflydelsen på elpriser og på energiintensive 
industriers konkurrenceevne; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme 
europæiske industriers udvikling af innovative teknologiske løsninger;

30. opfordrer EU til fortsat at spille en aktiv rolle i de internationale forhandlinger om den 
globale klimaaftale; mener, at klimadiplomatiet bør placeres inden for rammerne af 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten); understreger, at EU bør 
vide, hvad konsekvenserne af en manglende indgåelse af en global aftale om 
klimaændringer vil blive;

Forskning, nye teknologier og alternative brændstoffer

31. mener, at priser spiller en afgørende rolle inden for energirelaterede investeringer og 
energiproduktion; bemærker, at de forskellige medlemsstaters politikker til at fremme 
vedvarende energi viser både gode resultater og problemer; mener, at de seneste relativt 
høje priser på fossile brændstoffer fremmer udviklingen af vedvarende energi; bemærker 
dog, at styrkelsen af vedvarende energi via finansiel støtte i nogle medlemsstater kan føre 
til høje energipriser;
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32. mener, at samtidig med at energiregningerne i Europa er blevet større de seneste år, har 
denne udvikling foranlediget fremkomsten af en intelligent tilgang baseret på "sund 
fornuft" til energieffektivitet og energibesparelser; mener dog stadig, at ikt-teknologiernes 
rolle i stigende grad er vigtig for energi; fremhæver i denne sammenhæng de intelligente 
måleres rolle i at forsyne forbrugerne med data om energiforbrug i husholdninger og 
virksomheder;

33. opfordrer Kommissionen til at sikre, at Horisont 2020-initiativet og de europæiske 
innovationspartnerskaber, der oprettes inden for rammerne af initiativet innovations-EU, 
prioriterer behovet for at udvikle alle former for bæredygtige lavemissionsteknologier 
med henblik på at forbedre EU's konkurrenceevne, fremme jobskabelsen og afstedkomme 
ændringer i forbrugernes adfærd;

34. understreger vigtigheden af industriens yderligere forskning og udvikling i anvendelsen af 
naturgas i sø- og luftfartssektoren;

35. støtter yderligere forskning i køle- og opvarmningssystemer med henblik på at 
gennemføre EU's ambitiøse politik; opfordrer de offentlige myndigheder til at udarbejde
en regional konsekvensvurdering af undergrunden med henblik på at optimere 
ressourcefordelingen mellem geotermisk energi, skifergas og andre undergrundsressourcer 
og dermed maksimere de samfundsmæssige fordele;

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


