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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om aktuelle udfordringer og muligheder for de vedvarende energikilder på det interne 
europæiske energimarked
2012/2259(INI)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Vedvarende energi: en stor aktør på det 
europæiske energimarked" og det dertilhørende arbejdsdokument (COM(2012)0271),

– der henviser til artikel 194, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om Energikøreplanen 2050 
(COM(2011)0885),

– der henviser til 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,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. 
oktober 2011om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne,

– der henviser til 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,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om 
fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Regionaludviklingsudvalget og fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed (A7-0000/2012),

A. der henviser til, at andelen af vedvarende energikilder i det europæiske energimiks stiger 
på kort, mellemlang og lang sigt;

B. der henviser til, at energipolitikken altid skal være i balance med målene for 
forsyningssikkerhed, produktivitet og bæredygtighed;

C. der henviser til, at EU’s energipolitik - i en solidaritetsånd mellem medlemsstaterne og 
som led i gennemførelsen af det indre marked og under hensyntagen til nødvendigheden 
af at bevare og forbedre miljøet - bl.a. har til formål at fremme udviklingen af nye og 
vedvarende energikilder;

D. der henviser til, at valget af energimiks i henhold til EU-traktaterne henhører under 
medlemsstaternes kompetence;
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E. der henviser til, at EU efter den nuværende situation at dømme er godt på vej til at nå sit 
mål, at 20 % af dets energi inden 2020 skal produceres på grundlag af vedvarende 
energikilder;

F. der henviser til, at den økonomiske krise og gældskrisen i Europa endnu ikke er 
overvundet, og at de offentlige budgetter står over for store udfordringer; 

G. der henviser til, at investorerne har brug for sikkerhed og kontinuitet for deres fremtidige 
investeringer også efter 2020;

Udnyttelse af vedvarende energikilder

1. er enig med Kommissionen i, at vedvarende energikilder i fremtiden vil udgøre en 
stigende andel af energiforsyningen både til elektricitet og til opvarmning og afkøling 
samt til trafiksektoren i EU, og at EU’s afhængighed af konventionelle energikilder vil 
formindskes;

2. understreger, at en sikker og miljøvenlig energiforsyning til en overkommelig pris er 
absolut nødvendig for europæisk industri; betoner derfor, at omlægningen af 
energiforsyningssystemet til at omfatte en stigende andel af vedvarende energikilder skal 
være omkostningseffektiv og samtidig ikke må være til skade for forsyningssikkerheden;

3. fastslår, at medlemsstaterne i øjeblikket fremmer de vedvarende energikilder uafhængigt 
af hinanden og under højst forskellige administrative rammebetingelser, og at 
udviklingspotentialet i medlemsstaterne på grund af de naturgivne forhold er forskelligt;

4. fastslår, at den samfundsmæssige og politiske accept af vedvarende energikilder ikke er 
lige stor overalt, og at der er stor forskel på, hvilke offentlige og private 
finansieringsmidler  der er til rådighed til fremme af vedvarende energikilder;

5. er bekymret over, at det hidtil kun har været en del af de vedvarende energikilder, der er 
konkurrencedygtige på energimarkedet, selv om der dog også er andre teknologier, der er 
ved at nærme sig markedspriserne; er enig med Kommissionen i, at der må gøres brug af 
alle til rådighed stående midler for at sænke omkostningerne, således at de vedvarende 
energikilder bliver konkurrencedygtige;

Vedvarende energikilder på EU’s indre marked 

6. konstaterer, at det indre marked for gas og elektricitet skal være gennemført inden 2014; 
glæder sig over Kommissionens hensigt om i nær fremtid at orientere om, hvor langt man 
er kommet med hensyn til at gennemføre det indre marked for energi;

7. fastslår, at der på grund af de ca. 170 forskellige incitamenter til anvendelse af vedvarende 
energikilder, som findes i EU, er opstået en væsentlig mangel på effektivitet i den 
grænseoverskridende elektricitetshandel, fordi disse incitamenter cementerer eller endog
forværrer de bestående skævheder og dermed er til hinder for, at det indre marked for 
energi kan gennemføres fuldt ud;
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8. konstaterer, at det er forbrugerne, der har størst fordel af, at det indre marked for energi 
gennemføres fuldt ud;  støtter Kommissionens vurdering af, at også de vedvarende 
energikilder skal være underkastet den frie konkurrence, fordi det er den bedste drivkraft 
for innovation og sænkning af omkostningerne;

9. tager med beklagelse til efterretning, at de samarbejdsmekanismer, der blev indført med 
direktiv 2009/28/EF, hidtil næsten ikke er blevet anvendt; henviser til oplysninger fra 
Kommissionen om, at en bedre udnyttelse af de eksisterende samarbejdsmuligheder ville 
give betydelige fordele; glæder sig over Kommissionens bebudelse af, at den vil udarbejde 
retningslinjer for samarbejdet inden for EU; opfordrer medlemsstaterne til at udnytte 
samarbejdsmulighederne bedre og udvide kommunikationen med hinanden;

10. understreger, at de vedvarende energikilder i alle medlemsstater snarest muligt skal 
integreres fuldt ud i det indre marked for energi og på længere sigt skal udfylde funktioner 
og opgaver til gavn for systemets stabilitet, som hidtil er blevet udfyldt af de 
konventionelle energikilder;

Infrastrukturbehov 

11. fastslår, at tilførslen af energi fra vedvarende energikilder, som hovedsageligt er decentral, 
foregår langt fra forbrugscentrene og er afhængig af vejret, kræver andre former for 
infrastruktur end den eksisterende energiinfrastruktur, der udelukkende er udviklet på 
grundlag af konventionelle energikilder;

12. fastslår, at en større anvendelse af vedvarende energikilder med fluktuerende tilførsel 
kræver en reservekapacitet til produktion af energi, som hidtil ikke har været nødvendig 
med de konventionelle energikilder, for at opnå forsyningssikkerhed;   bemærker, at 
opbygning af reservekapacitet forårsager betydelige omkostninger; tager til efterretning, at 
der i stigende grad kræves incitamenter til denne reservekapacitet for at gøre opbygningen 
eller opretholdelsen af konventionelle reserver mere økonomisk attraktiv; afviser et 
tilskudskapløb mellem de forskellige energikilder og kræver et energimarkedskoncept i 
overensstemmelse med de markedsøkonomiske principper;

13. betoner, at vedvarende energikilder stiller den eksisterende netværksinfrastruktur over for 
enorme udfordringer, når de udgør en stor del af energimikset; fastslår, at en øget tilførsel 
af vedvarende energikilder har en betydelig negativ indvirkning på forsyningssikkerheden 
i nogle medlemsstater; er bekymret over, at 80 % af alle flaskehalse i de europæiske 
energinetværk ifølge ENTSO-E direkte eller indirekte hænger sammen med tilførslen af 
vedvarende energikilder;

14. fastslår, at de bedste og mest konkurrencedygtige produktionssteder for vedvarende energi 
ofte ligger i betragtelig stor geografisk afstand fra forbrugscentrene; fastslår, at disse 
produktionssteder kun kan anvendes, hvis der sker en udbygning af transmissionsnettene;

15. fastslår, at den kraftige udvidelse af anvendelsen af vedvarende energikilder og tilførslen 
af dem, som er afhængig af vejret og foregår langt fra forbrugscentrene, medfører 
ukoordinerede grænseoverskridende energistrømme i andre medlemsstater (loop flows) og 
dermed i stigende grad gør det nødvendigt at foretage indgreb i belastningen, hvis 
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udvidelsen ikke følges op med den nødvendige udbygning af nettet; er bekymret over 
situationen i udbygningen af netinfrastrukturen i medlemsstaterne;

16. understreger, at det er nødvendigt med teknologi til at sikre oplagring af strøm for at 
kunne inddrage de vedvarende energikilder i energiforsyningen; minder om, at der et 
presserende behov for yderligere forskning i oplagring af energi;

17. er overbevist om, at ikt vil spille en vigtigere rolle for fremtidens energiforsyning og for 
forvaltningen af vedvarende energikilder; opfordrer Kommissionen til hurtigt at fremsætte 
forslag til udbygning, fremme og standardisering af intelligente strømnet og målere; 
betoner, at der i den forbindelse må lægges stor vægt på ikke blot planlægningssikkerhed 
for udbyderne, men også på forbrugernes accept samt på databeskyttelse;

18. betoner, at en yderligere udbygning af de vedvarende energikilder vil medføre en varig 
ændring af landskabsbilledet i Europa; fastslår, at samfundets accept af vedvarende 
energikilder kun kan opnås ved hjælp af gennemsigtige procedurer i forbindelse med 
fysisk planlægning, byggeri og godkendelser med deltagelse af alle interesserede parter;

Internationalt samarbejde og handel

19. er sig bevidst, at verdensmarkedet for vedvarende energikilder vokser, og at der dermed 
vil kunne opnås positive virkninger med henblik på udgifterne til og videreudviklingen af 
de eksisterende teknologier;

20. betoner, at ulovlig konkurrenceforvridning på markedet ikke er acceptabelt; opfordrer 
Kommissionen til hurtigst muligt at afslutte igangværende udbudsprocedurer; betoner, at 
frie globale markeder giver den bedste forudsætning for vækst i de vedvarende 
energikilder; understreger, at der fortsat må nedbrydes handelshindringer;  opfordrer 
Kommissionen til ikke at indføre nye handelshindringer for færdigvarer eller 
teknologikomponenter, der anvendes til vedvarende energikilder;

21. understreger nødvendigheden af et styrket energipolitisk samarbejde med EU’s nabostater; 
betoner, at især Middelhavsområdet har store chancer for at udvinde strøm fra vedvarende 
energikilder; minder om potentialet i projekter som Desertec og Helios samt en yderligere 
udbygning af vandkraften i Norge og Schweiz;

Innovation, forskning og udvikling

22. fastslår, at Europa indtager en ledende position på området for vedvarende energi;  
betoner, at navnlig SMV bidrager hertil; understreger, at kun innovation ved hjælp af 
forskning og udvikling kan sikre Europas ledende teknologiposition på markederne for 
teknologi, der er knyttet til vedvarende energi;

23. er bekymret over, at forskning og udvikling er blevet forsømt i dele af den industri, der 
beskæftiger sig med vedvarende energi, hvilket til dels har ført til økonomiske 
vanskeligheder; understreger, at det er nødvendigt at investere i videreudviklingen af 
bestående teknologier for fortsat at være eller for at blive konkurrencedygtig;
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24. glæder sig over Kommissionens bebudelse af, at den i 2013 vil forelægge en meddelelse 
om energiteknologipolitik; opfordrer Kommissionen til i denne forbindelse at lægge vægt 
på oplagringsteknologier;

En europæisk ramme for fremme af vedvarende energikilder 

25. betoner, at medlemsstaterne i øjeblikket anvender henved 170 forskellige støtteordninger; 
understreger, at denne støtte har ført til en kraftig vækst, men at støtteordningerne til dels 
er meget dyre og til dels i betydelig grad belaster forbrugerne økonomisk, uden at de på 
forhånd har fået noget valg; konstaterer, at de vedvarende energikilder trods disse 
subventioner hidtil kun har været konkurrencedygtige i forhold til konventionelle 
produktionsmetoder på delområder eller særligt fordelagtige geografiske steder;    

26. betoner, at priserne for slutbrugerne og erhvervslivet i nogle medlemsstater er forholdsvis 
høje på grund af statslig indflydelse; minder om, at 22 % af husholdningerne i EU i 2012 
var bekymret for, at de ikke kunne betale deres el-regning, og antager, at denne situation i 
mellemtiden kunne være blevet forværret; understreger, at energifattigdom må undgås, og 
at erhvervslivets konkurrenceevne ikke må forringes;

27. advarer om, at for højt ansatte støttebeløb kan hæmme det teknologiske fremskridt på 
grund af overkompensation og hindre markedsintegration, eftersom sådanne støttebeløb 
forringer incitamentet til at udvikle innovative og billige produkter;

28. glæder sig over Kommissionens bebudelse af, at den arbejder på at udforme retningslinjer 
for bedste praksis og reform af de nationale regler om støtte til vedvarende energi; 
opfordrer Kommissionen til at præsentere disse retningslinjer så snart som muligt, men er 
dog samtidig overbevist om, at retningslinjer for bedste praksis kun er det første skridt, og 
at der må arbejdes hen imod en gradvis ophævelse af de nationale støtteordninger, men de 
må dog ikke ændres med tilbagevirkende kraft eller afskaffes, fordi det ville sende 
katastrofale signaler til investorerne;

29. er overbevist om, at kun en støtteordning på EU-plan vil give de vedvarende energikilder 
mulighed for at udfolde deres fulde potentiale med den største omkostningseffektivitet; ser 
afgørende fordele ved et teknologineutralt EU-marked for vedvarende energi, hvor 
energileverandørerne skal dække en forud fastsat andel af deres energiproduktion med 
vedvarende energikilder og kan opnå denne forud fastsatte andel ved hjælp af handel med 
certifikater, som handles på et marked for sådanne certifikater; konstaterer, at erfaringer i 
medlemsstaterne viser, at det er nødvendigt med store bøder i tilfælde af manglende 
overholdelse af reglerne for at sikre, at disse andele opnås;

30. opfordrer Kommissionen til så hurtigt som muligt at forelægge et forslag til en EU-
støtteordning, hvor et marked med certifikater til vedvarende energi giver de forskellige 
teknologier mulighed for at konkurrere med hinanden på europæisk plan;

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


