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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:

A. der henviser til, at vi inden midten af det 21. århundrede vil blive konfronteret med 
radikale omvæltninger i vores forhold til de forskellige former for energi, de mængder 
disse forefindes i og måden at udnytte dem på, og som henviser til, at der, hvis vi vil sikre, 
at disse forandringer gennemføres til en for samfundet acceptabel pris, må iværksættes 
meget konsekvente tiltag på forskningsområdet, som også tager sigte på at gøre 
teknologien mere forståelig for borgerne,

B. der henviser til, at bedre energieffektivitet er en af de bedste måder, hvorpå man set ud fra 
et cost-benefit-synspunkt kan reducere drivhuseffekten, 

C. der henviser til, at offentlige og private investeringer i F&U-aktiviteter inden for 
energiteknologier er af altafgørende betydning, samt til, at de private og offentlige midler, 
der afsættes til energiinvesteringer i EU, er faldet betydeligt siden den seneste oliekrise,

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse og tilskynder denne til at intensivere sin 
indsats for at sikre en bedre koordinering af den europæiske forskning inden for 
energiteknologier, og billiger derfor i høj grad den strategiske energiteknologiplan (SET-
planen), som Kommissionen har forelagt, samt høringen af de berørte parter;

2. beklager, at SET-planen først og fremmest fokuserer på foranstaltninger med sigte på 
udbuddet og udelader foranstaltninger, som har til formål at reducere energiefterspørgslen, 
f.eks. energibesparelser og -effektivitet;

3. stiller sig positivt over for iværksættelsen af de europæiske industriinitiativer(EII), men 
beklager, at Kommissionen ikke opstiller en klar indbyrdes prioritering mellem disse; 
afventer utålmodigt Kommissionens meddelelse om finansiering af SET-planen;

4. anser det for nødvendigt at fastlægge en prioritering mellem EII'erne, hvor der lægges 
særlig vægt på initiativer, som har vist sig at have potentiale med hensyn til nedbringelse 
af emissionerne på kort sigt, under hensyntagen til de fastlagte mål herfor på mindst 20 % 
inden 2020, og uden at dette sker på bekostning af eventuelle foranstaltninger med henblik 
på at støtte andre teknologier med et længere sigte, nemlig at opfylde de mål, der skal nås 
inden 2050;

5. anmoder om, at der ved fastlæggelsen af de prioriterede EII'er tages hensyn til livscyklus 
og miljømæssige konsekvenser for hver enkelt teknologi; opfordrer endvidere til, at der 
tages hensyn til muligheden for at overføre disse teknologier til udviklingsøkonomierne 
for dermed at mindske teknologikløften i forhold til disse lande;

6. mener ikke, at spørgsmålet om energieffektivitet er behandlet specifikt i Kommissionens 
meddelelse, og er af den opfattelse, at det burde indtage en mere fremtrædende plads heri; 
opfordrer Kommissionen til at inkludere energieffektivitet i EII;
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7. anmoder Kommissionen om ved udviklingen af EII'er at tage hensyn til risiciene for 
miljøforurening og for den offentlige sundhed i forbindelse med anvendelse af visse 
teknologier, helt konkret med hensyn til eventuelle CO2-udslip og opbevaring af 
radioaktivt affald; anmoder endvidere om, at der tages hensyn til de sociale aktører, hvad 
angår samfundets accept af de nye energiteknologier;

8. er af den opfattelse, at der er behov for en bedre udnyttelse og en global forøgelse af 
ressourcerne, såvel de finansielle som de menneskelige, for at fremskynde udviklingen og 
indførelsen af fremtidens rene teknologier; mener, at medlemsstaterne bør gøre en øget 
indsats, som mindst står på højde med deres indsats i forbindelse med energikriserne i 
80'erne.
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