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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bifalder formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles (den 8./9. 
marts 2007), som klart anfører, at "udfordringerne i forbindelse med klimaændringerne 
skal løses effektivt og hurtigt";

2. understreger, at produktion og forbrug af energi er hovedkilderne til drivhusgasemissioner, 
og påpeger, at der er behov for en integreret fremgangsmåde i forbindelse med miljø og 
energi med henblik på at virkeliggøre målene om en bæredygtig energipolitik for Europa, 
nemlig:
- at opfylde miljømæssige mål og bekæmpe klimaændringer som allerede understreget 

af Parlamentet i dets beslutning af 14. februar 20071;
- at øge energiforsyningssikkerheden og bremse stigningen i energipriser;
- at fremme samarbejde mellem europæiske økonomier og naboøkonomier;

3. gør opmærksom på vigtigheden af en integreret fremgangsmåde, som er et vigtigt element i 
sikringen af sammenhæng mellem de interne og eksterne aspekter af energipolitik og 
mellem energipolitik og andre dermed forbundne politikker;

4. erindrer om behovet for at opnå et mere sammenhængende og integreret indre marked for 
gas og el for en effektiv og fælles europæisk udenrigspolitik vedrørende energi;

5. opfordrer medlemsstaterne til at fremme en væsentlig stigning i energieffektiviteten og 
udbredelsen af vedvarende energikilder som den mest effektive politik;

6. opfordrer EU til at starte et fælles internationalt initiativ for at reducere ikke-bæredygtig 
vækst i energiefterspørgslen og at gå over til en økonomi med få CO2-emissioner; et sådant 
initiativ bør bidrage til følgende målsætninger:
- at fastsætte yderst ambitiøse kvantificerede mål i hver enkelt relevant sektor hvad 

angår energieffektivitet, vedvarende energi og anvendelsen af biobrændstoffer, hvilket 
ville gøre det muligt for EU at gå i spidsen for bekæmpelsen af klimaændringer og at 
blive verdens førende inden for udvikling af miljøvenlige og banebrydende 
energiteknologier;

- at støtte udviklingen og anvendelsen af vedvarende energi (vind, sol, biomasse, vand, 
geotermisk energi) i EU og i tredjelande, hvilket ville sikre en rimelig 
teknologioverførsel, som ville give fordele med hensyn til en førerposition på 
internationale udviklingsmarkeder;

7. opfordrer EU til at opbygge en særlig dialog med udviklingslande om energispørgsmål og 
at anvende fællesskabsinstrumenter (som f.eks. den nyligt vedtagne Verdensfond for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi) til at finde yderligere økonomiske ressourcer til 
fremme af decentral vedvarende energi, energitilgængelighed og bæredygtighed i de 
regioner samt en energiinfrastruktur af fælles interesse.

  
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0038.


