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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att våra samhällens och ekonomiers sårbarhet i allt större 
utsträckning beror på faktorer såsom klimatförändringarna, vårt beroende av fossila 
bränslen och de stigande energikostnaderna.

2. Europaparlamentet framhåller den potential som finns i sektorn för förnybar energi för att 
minska växthusgaserna och föroreningarna, använda inhemska energikällor och uppnå 
Lissabonmålen.

3. Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från Europeiska rådets möte i mars 2006 om 
förnybara energikällor, men anser att 20-procentsmålet för förnybara energikällor 
senast 2020 skulle kunna vara mer ambitiöst.

4. Europaparlamentet är oroat över avsaknaden av rättsligt bindande mål för förnybara 
energikällor och för uppvärmnings- och kylningssektorn samt den relativt svaga 
lagstiftningen om användningen av förnybara energikällor inom transportsektorn 
på EU-nivå.

5. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att vi ändrar våra konsumtionsmönster för 
att använda energin på ett mer intelligent sätt och spara energi närhelst det är möjligt.

6. Europaparlamentet påpekar att man i samband med biobränslen måste eftersträva 
en god balans mellan livsmedels- och energiproduktion.

7. Europaparlamentet pekar även på behovet av avsevärda investeringar i forskning och 
utveckling för att främja EU:s innovationskapacitet på området förnybar energi, med 
beaktande av redan befintliga teknikplattformar.

8. Europaparlamentet påpekar att man för att kunna främja förnybara energikällor på 
ett bättre sätt måste undanröja befintliga marknadshinder. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och medlemsstaterna att bidra till att det skapas en gynnsam 
marknadsmiljö.

9. Europaparlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna och kommissionen att stärka sitt 
samarbete med regionala och lokala myndigheter i syfte att öka främjandet av förnybara 
energikällor, men påpekar att detta måste grundas på maximal subsidiaritet. Vidare anser 
det att insatserna måste beakta relevanta geografiska, klimatmässiga och ekonomiska 
förhållanden.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillgängliggöra gröna certifikat för 
syntesgas- och väteproducenter, liknande dem inom elsektorn.

11. Europaparlamentet uppmanar även kommissionen och medlemsstaterna att öka insatserna 
till förmån för omvandlingen av biomassa till gas, eftersom biomassa skulle kunna 
utnyttjas som källmaterial för att framställa syntetiskt flytande fordonsbränsle.


