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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:

A. Före 2050 kommer Europeiska unionen att uppleva en radikal förändring i sitt förhållande 
till energi, i tillgången till energikällor och hur de ska användas, och om den vill lyckas 
genomföra denna förändring till en kostnad som är godtagbar för samhället måste mycket 
omfattande forskningsinsatser göras, också i syfte att göra tekniken mer lättförståelig för 
medborgarna.

B. En högre energieffektivitet är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska
växthusgaserna.

C. Offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling av energiteknik är mycket 
viktiga, men de offentliga och privata medel som investeras i energiforskningen inom EU 
har minskat betydligt sedan den senaste oljekrisen.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och uppmanar kommissionen
att intensifiera sina ansträngningar för en större samordning av forskningen om 
energiteknik inom EU, och välkomnar i detta sammanhang den framlagda 
europeiska strategiska planen för energiteknik och samrådsförfarandet med berörda parter.

2. Europaparlamentet beklagar att man i den strategiska planen för energiteknik prioriterar 
de åtgärder som inriktas på utbudet och utelämnar åtgärder för att minska efterfrågan på 
energi, såsom energisparande och energieffektivitet.

3. Europaparlamentet välkomnar de europeiska näringslivsinitiativen, men beklagar att 
kommissionen inte fastställer tydliga inbördes prioriteringar mellan dessa. Parlamentet ser 
fram emot kommissionens meddelande om finansieringen av den strategiska planen för 
energiteknik.

4. Europaparlamentet anser att de europeiska näringslivsinitiativen måste rangordnas och att 
man ska satsa på de initiativ som har uppvisat potential att minska utsläppen på kort sikt 
med hänsyn till minskningsmålet på minst 20 procent före 2020, men att detta inte ska ske 
på bekostnad av eventuella stödåtgärder till förmån för annan teknik som har denna 
potential på lång sikt, i syfte att nå de fastställda målen till 2050.

5. Europaparlamentet begär att man vid fastställandet av vilka initiativ som ska prioriteras 
ska ta hänsyn till livscykeln för varje teknik och dess inverkan på miljön. Parlamentet 
begär att man ska beakta möjligheterna att överföra denna teknik till 
utvecklingsekonomierna för att minska teknikklyftan.

6. Europaparlamentet anser att energieffektiviteten inte har tagits upp i meddelandet, trots att 
den borde ha en central plats, och uppmuntrar kommissionen att infoga 
energieffektiviteten i de europeiska näringslivsinitiativen.
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7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla initiativen och att ta hänsyn till 
de risker för miljöföroreningar och för folkhälsan som användningen av viss teknik
medför, särskilt när det gäller eventuella koldioxidläckage och lagring av radioaktivt 
avfall. Parlamentet rekommenderar att olika aktörer i samhället ska beaktas när det gäller
att öka acceptansen i samhället för ny energiteknik.

8. Europaparlamentet anser att det är viktigt att använda både de ekonomiska och mänskliga 
resurserna bättre och öka dem över lag för att påskynda utvecklingen och spridningen av 
framtida miljövänlig teknik. Parlamentet anser att medlemsstaterna borde tillstyrka större 
insatser som motsvarar åtminstone de insatser som gjordes för att lösa energikrisen på 
80-talet.
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