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Skriftlig orientering til Folketingets partier om rådsmøde 
(energi) den 25. juni 2019  

 

Dagsordenen for energirådsmødet omfatter to sager, der begge forelægges til ori-

entering. Sagerne er følgende:  

 

 Rådskonklusioner om fremtidens energisystem  

 EU’s eksterne energirelationer. 
 

Der henvises i øvrigt til det fremsendte samlenotat. 

 

1) Rådskonklusioner om fremtidens energisystem 

Sagen omhandler rådskonklusioner om fremtidens energisystem i EU og forelæg-

ges til orientering. 

 

Det rumænske formandskab har udarbejdet et udkast til rådskonklusioner, som 

forventes vedtaget på rådsmødet. Rådskonklusionerne udlægger Rådets samlede 

prioriteter på energiområdet for den kommende femårige mandatperiode med en 

ny Kommission og et nyt Europa-Parlament. 

 

Rådskonklusionerne fokuserer på tre overordnede emner, der skal sikre en grøn 

omstilling og indfrielse af EU’s energi- og klimamålsætninger frem mod 2030 og 

herefter. Overordnet peges der 1) på behovet for at fremme udvikling af pålidelig og 

omkostningseffektiv energiinfrastruktur, 2) at fremme udvikling og anvendelse af 

innovative teknologier og 3) at fremme sektorintegration.   

 

Konklusionerne indeholder en opfordring til Kommissionen om at tage hensyn til 

principperne i rådskonklusionerne ved fremlæggelse af forslag inden for alle politik-

områder og mere specifikt, når der fremlægges forslag om at udvikle pålidelig og 

omkostningseffektiv energiinfrastruktur samt at modernisere energisystemet gen-

nem udvikling af innovative teknologier, digitalisering, sektorkobling og sektorinte-

gration. Der opfordres samtidig til at stræbe efter klimaneutralitet i overensstem-

melse med Parisaftalen.   

 

Kommissionen opfordres derudover til at udarbejde en analyse af sektorkobling og 

teknologier, som skal fremme sektorintegration. Analysen skal have fokus på regu-

latoriske og markedsmæssige barrierer med henblik på at udvikle initiativer, som 

skal fremme en effektiv integration og anvendelse af sådanne teknologier.   

 

Fra dansk side kan man tilslutte sig udkastet til rådskonklusioner, men vil fremhæ-

ve behovet for, at rådskonklusionerne er så ambitiøse som muligt i forhold til omstil-

lingen af energisystemet, herunder at der konkret er en klar og utvetydig reference 
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til klimaneutralitet som den langsigtede målsætning for EU’s energi- og klimapolitik 

og dermed også for fremtidens energisystem. 

 

2) EU’s eksterne energirelationer 
Formandskabet har lagt op til en drøftelse af EU’s eksterne energirelationer med 
fokus på samarbejdet med EU’s store partnere (Afrika, USA, Kina m.fl.) samt ener-

gifællesskabet og den igangværende modernisering af energichartertraktaten.  

 

Dertil ventes Kommissionen at gøre status for de seneste udviklinger i EU’s ekster-
ne energirelationer. Kommissionen forventes i den forbindelse bl.a. at fokusere på, 

hvordan Kommissionen konsekvent har kommunikeret om EU’s politikker i forhold 

til grøn omstilling i sin dialog med tredjelande samt i regionale og internationale 

organisationer. Dette med henblik på at fremme det globale optag af de principper, 

der er i EU’s politikker for at fremme den grønne omstilling.  
 

Kommissionen ventes også bl.a. at fokusere på prioriteringen af budskaber om 

vigtigheden af langsigtet planlægning og udvikling af reduktionsstrategier frem mod 

2050, og af budskaber om vigtigheden af at benytte euroen i energitransaktioner 

med internationale partnere. Sidstnævnte vil også være emnet for energiministre-

nes frokostdrøftelse på rådsmødet. 

 

Fra dansk side kan man støtte, at man fortsætter arbejdet med den eksterne di-

mension af EU’s energipolitik. Fra dansk side lægger man vægt på en koordineret 

indsats, hvor EU taler med én stemme i forhold til en række eksterne aktører og 

organisationer med henblik på at fremme den grønne omstilling. 


