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Til Statsministeren,
Kære Anders Fogh Rasmussen,
SF er alvorligt bekymret for Lissabon-processen og de beslutninger der skal tages senere på
måneden på forårstopmødet. Lissabon-processen er efter SF’s opfattelse på vej til at få afkoblet to
af de tre ’ben’ i strategien – væksten prioriteres på bekostning af bæredygtighed og det sociale
Europa - og EU er dermed på vej til at føre os tilbage til den økonomiske tankegang fra for en
generation siden. Dermed risikerer Europa at miste muligheden for at udnytte win-win-win
potentialet for miljø, energi, beskæftigelse og konkurrence i ressourceeffektivitet og øget
anvendelse af fornybare ressourcer.
De industrialiserede lande har et særligt ansvar for at udvikle teknologier og metoder, der afkobler
økonomisk vækst fra energi- og øvrigt ressourceforbrug. Investeringer i rene energiteknologier og
energieffektivitet og – besparelser er en enestående mulighed for at EU kan blive ’first mover’ på
det globale marked til fordel for Europas økonomi og løsningen på klimaproblemet. Udover at
styrke EU’s konkurrenceevne vil skærpede miljøkrav og øget satsning på miljø- og energiteknologi
og fornybare ressourcer skabe jobs og reducere EU's afhængighed af udtømmelige ressourcer som
olie.
Vi vil derfor opfordre dig til at arbejde for, at der skabes fuld sikkerhed for at miljøministerrådet
inddrages i opfølgningen på Lissabon, således at det ikke alene er de økonomiske
rådskonstellationer, der skal bidrage til og behandle Lissabon-opfølgningen forud for den årlige
vurdering af fremskridt på forårstopmøderne.
Konkret vil vi også opfordre dig til at foreslå, at topmødet i konklusionerne forpligter
kommissionen til at udarbejde og snarest muligt at fremlægge dokumentation for de ressource- og
beskæftigelsesmæssige konsekvenser af en forstærket og målrettet satsning på effektiv anvendelse
af fornybare ressourcer og udvikling af grønne teknologier og produkter, ikke mindst rene
energiteknologier og energieffektiviseringer og -besparelser.
Danmark vil jo kunne bidrage med gode eksempler – både med hensyn til allerede opnåede
resultater og med hensyn til potentialet, ikke mindst indenfor energieffektiviseringer - og vi håber at
du under alle omstændigheder vil tilbyde at den danske regering bidrager med en sådan
dokumentation på, hvordan satsning på miljø- og energiteknologi og –metoder kan medvirke til at
skabe jobs og nedbringe miljø- og ressourcebelastningen.
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