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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. er enig med Kommissionen i, at 

vedvarende energikilder, 

energieffektivitetsforanstaltninger og en 

fleksibel og intelligent infrastruktur er no 

regret-muligheder, som Kommissionen har 

fundet frem, og at vedvarende energikilder 

i fremtiden vil udgøre en stigende andel af 

energiforsyningen i Europa til elektricitet 

og til opvarmning (som næsten udgør 

halvdelen af den samlede 

energiefterspørgsel i EU) og afkøling samt 

til transportsektoren, og at de vil reducere 

Europas afhængighed af konventionelle 

energikilder; tilføjer, at der bør fastsættes 

mål og milepæle frem til 2050 for at sikre, 

at vedvarende energikilder har troværdige 

fremtidsperspektiver i EU; minder om, at 

der i alle de scenarier, som Kommissionen 

har forelagt i sin energikøreplan 2050, 

forudsættes, at vedvarende energikilder 

mindst udgør 30 % af EU's energimiks i 

2030; foreslår derfor, at EU bør bestræbe 

sig på at nå en endnu højere andel; 

opfordrer Kommissionen til at vurdere 

ulemperne og fordelene ved at indføre et 

bindende EU-mål for andelen af 

vedvarende energikilder i 2030, de 

gensidigt interaktive følger i forhold til 

andre mulige klima- og energipolitiske 

mål, navnlig med et mål for reduktion af 

drivhusgasemissioner såvel som dets 

indvirkning på industriens 

konkurrenceevne i EU, herunder på 

1. er enig med Kommissionen i, at 

vedvarende energikilder, 

energieffektivitetsforanstaltninger og en 

fleksibel og intelligent infrastruktur er no 

regret-muligheder, som Kommissionen har 

fundet frem, og at vedvarende energikilder 

i fremtiden vil udgøre en stigende andel af 

energiforsyningen i Europa til elektricitet 

og til opvarmning (som næsten udgør 

halvdelen af den samlede 

energiefterspørgsel i EU) og afkøling samt 

til transportsektoren, og at de vil reducere 

Europas afhængighed af konventionelle 

energikilder; tilføjer, at der bør fastsættes 

mål og milepæle frem til 2050 for at sikre, 

at vedvarende energikilder har troværdige 

fremtidsperspektiver i EU; minder om, at 

der i alle de scenarier, som Kommissionen 

har forelagt i sin energikøreplan 2050, 

forudsættes, at vedvarende energikilder 

mindst udgør 30 % af EU's energimiks i 

2030; foreslår derfor, at EU bør bestræbe 

sig på at nå en endnu højere andel og 

opfordrer Kommissionen til at foreslå et 

bindende EU-mål for andelen af 

vedvarende energikilder i 2030 (på mellem 

40 % og 45 %) ved at tage hensyn til de 

gensidigt interaktive følger i forhold til 

andre mulige klima- og energipolitiske 

mål, navnlig med et mål for reduktion af 

drivhusgasemissioner såvel som dets 

indvirkning på industriens 

konkurrenceevne i EU, herunder på 
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industrisektorerne for vedvarende 

energikilder; 

industrisektorerne for vedvarende 

energikilder;  
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