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FORSLAG

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

1. understreger, at klimaændringer, øget afhængighed af fossile brændstoffer og, stigende 
energipriser gør vore samfund og økonomier mere og mere sårbare; 

2. understreger endvidere mulighederne i sektoren for vedvarende energier for at mindske 
drivhusemissioner og forurening, gøre brug af indenlandske energikilder og opnå 
Lissabon-målene;

3. glæder sig over konklusionen fra Det Europæiske Råds møde i marts 2006 om 
vedvarende energier, men er overbevist om, at målet med 20 % for vedvarende energier
inden 2020 kunne være mere ambitiøst;

4. er foruroliget over, at der ikke findes juridisk bindende mål for vedvarende energier 
generelt og heller ikke inden for opvarmnings- og nedkølingssektoren, og over den 
relativt svage lovgivning vedrørende anvendelsen af vedvarende energier inden for 
transportsektoren på EU-plan;

5. understreger, at det er vigtigt at ændre vore forbrugsmønstre for at opnå en mere 
intelligent udnyttelse af energi og opnå energibesparelser, når som helst det er muligt;

6. minder om, at der bør tilstræbes en rimelig balance mellem fødevare- og 
energiproduktion, for så vidt angår biobrændstoffer;

7. påpeger, at der er nødvendigt med betydelige investeringer i forskning og udvikling for 
at sætte skub i EU's innovative kapaciteter inden for vedvarende energier under 
hensyntagen til de eksisterende teknologiplatforme;

8. påpeger, at de eksisterende markedshindringer skal overvindes, hvis man skal kunne 
fremme de vedvarende energier på en bedre måde; opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at bidrage til skabelsen af gunstige markedsvilkår;

9. anmoder medlemsstaterne og Kommissionen om at styrke samarbejdet med de regionale 
og lokale myndigheder for således at bidrage yderligere til fremme af vedvarende 
energikilder, men erkender, at det skal baseres på maksimal subsidiaritet, og mener, at 
der ved foranstaltninger i forbindelse hermed bør tages hensyn til de relevante 
geografiske, klimatiske og økonomiske forhold;

10. opfordrer Kommissionen til at stille grønne certifikater til rådighed for syngas- og 
hydrogenproducenter i lighed med de certifikater, der findes i elektricitetssektoren;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre en større indsats for at omdanne 
biomasse til gas, eftersom biomasse kunne være kildematerialet til fremstilling af 
syntetiske flydende brændstoffer (GTL) til brug i motorkøretøjer.


