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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 EU efter den vellykkede opnåelse af en aftale på COP21 i Paris mere 

end nogensinde før er forpligtet til at nå sine klimamål, og at energieffektivitet er en af de 

mest omkostningseffektive måder til opnåelse af en reduktion af CO2-emissionerne; 

B. der henviser til, at EU i 2014 brugte 358 mia. EUR på importeret energi, hvilket svarer til 

næsten 1 mia. EUR pr. dag1 eller mere end Grækenlands samlede underskud (317 mia. 

EUR)2 og næsten lige så meget som den tyske bilindustris samlede omsætning (367,9 mia. 

EUR)3 i 2014; 

1. fremhæver, at en forbedring af energieffektivitet er af afgørende betydning, hvis vi skal nå 

vore klimamål i overensstemmelse med de mål, som blev godkendt i Paris-aftalen fra 

COP21, og mindske vores afhængighed af importeret energi; 

2. understreger, at dette er afgørende for at begynde overgangen til et mere bæredygtigt 

energisystem, der er baseret på vedvarende energi med en så hurtig afvikling af 

anvendelsen af fossile energikilder som muligt; 

3. minder om, at dette også er særdeles vigtigt for jobskabelse og bæredygtig vækst – især 

hos SMV'er og i industrien – og for at øge produktiviteten og forbedre komfort og 

sundhed; 

4. udtrykker bekymring over Kommissionens vurdering i dens meddelelse af 23. juli 2014 til 

Europa-Parlamentet og Rådet, ifølge hvilken en fortsættelse af det nuværende tempo vil 

medføre, at EU's energisparemål på 20 % ikke bliver nået i 2020, og den faktiske 

procentsats kommer til at være 1 til 2 % lavere; opfordrer Kommissionen til at tilskynde 

medlemsstaterne til at yde en ekstra indsats og træffe foranstaltninger for at sikre, at dette 

europæiske mål bliver nået; 

5. udtrykker bekymring over alle de sektorer, der er fremhævet i Kommissionens rapport, 

der viser værdier, som stadig ligger meget langt fra målet for energieffektivitet for 2020; 

opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe resolutte foranstaltninger 

inden for bygge-, transport-, tjenesteydelses- og energiproduktionssektoren med henblik 

på at sikre større velstand og grønne job i EU; bemærker, at disse foranstaltninger bør 

være i tråd med overgangen til en cirkulær økonomi; 

6. fastholder, at Parisaftalen (COP 21) er nødt til at blive ledsaget af nationale 

emissionsplaner med utvetydige og verificerbare forpligtelser om emissioner og energi, 

                                                 
1 Kilde: Europa-Kommissionen 
2 Eurostat (2015): Bereitstellung der Daten zu Defizit und Schuldenstand 2014 - erste Meldung. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796753/2-21042015-AP-DE.pdf/28a7cf93-61e6-4a81-85c7-

1a168866e3ba 
3 Statistica (2016): Umsatz der Automobilindustrie in Deutschland in den Jahren 2005 bis 2014 (in Milliarden 

Euro). http://de.statista.com/statistik/daten/studie/160479/umfrage/umsatz-der-deutschen-automobilindustrie/ 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796753/2-21042015-AP-DE.pdf/28a7cf93-61e6-4a81-85c7-1a168866e3ba
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796753/2-21042015-AP-DE.pdf/28a7cf93-61e6-4a81-85c7-1a168866e3ba
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/160479/umfrage/umsatz-der-deutschen-automobilindustrie/
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der sikrer, at der gøres en indsats for at forhindre en stigning i den globale opvarmning på 

over 2 grader; 

7. bemærker, at private og offentlige bygninger tegner sig for 40 % af det endelige 

energiforbrug i EU og 36 % af CO2-emissionerne, mens 50 % af det endelige 

energiforbrug går til opvarmning og nedkøling; mener følgelig, at en forbedring af 

bygningers energieffektivitet er af største betydning for at mindske CO2-emissionerne og 

forbedre energisikkerheden samt for at sætte en stopper for energifattigdom og forbedre 

folkesundheden; 

8. opfordrer medlemsstaterne til at fremme investeringer i byggesektoren, herunder 

yderligere tiltag med det formål at give incitamenter til gennemgribende renovation af den 

dårligt isolerede bygningsmasse i EU; 

9. foreslår, at artikel 4 i direktivet om energieffektivitet skal omformuleres og hedde 

"langsigtede strategier for renovering af den nationale bygningsmasse, herunder for 

mobilisering af investeringer"; 

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tillægge artikel 4 i direktivet høj 

prioritet i forbindelse med forberedelsen af anden udgave af strategierne, som skal 

foreligge i 2017, og som bør udarbejdes under reel inddragelse af aktørerne og ud fra 

obligatoriske skabeloner, og som også skal indeholde delmål for hvert femte år og 

gennemførelsesplaner, for at nå målet om næsten energineutrale bygninger på EU-plan 

senest i 2050, hvilket bliver nødvendigt for at nå COP21-målene;  

11. opfordrer til, at artikel 5 i direktivet udvides til at dække alle niveauer af den offentlige 

forvaltning; opfordrer i denne henseende til, at medlemsstaterne bør forpligtes til at 

oprette nationale byrdefordelingsmekanismer for at opfylde målet på 3 %, og at 

fleksibiliteten om at kunne vælge andre foranstaltninger bør fastholdes som en alternativ 

tilgang til den i stk. 1 og 2; 

12. bemærker, at det mindste fremskridt er blevet gjort i boligsektoren, og opfordrer derfor 

medlemsstaterne til at gøre brug af energitjenesteselskaber og kontrakter om 

energiydelser, at indføre skatteordninger og låneprogrammer med henblik på at øge de 

lave renoveringsprocentsatser i den eksisterende boligmasse i Europa og til at belønne 

energieffektivitetsforanstaltninger såsom indførelse af energieffektive opvarmnings- og 

nedkølingssystemer; 

13. er af den opfattelse, at foranstaltningerne til energieffektiv renovering af eksisterende 

bygninger skal prioriteres således, at de sættes ind over for borgere, der er hårdest ramt af 

energifattigdom; opfordrer Kommissionen til at foreslå et mål for forbedring af 

energieffektiviteten i boligmassen tillige med fremtidige minimumsstandarder for 

energieffektivitet i lejeboliger i forbindelse med revisionen af direktivet om 

energieffektivitet; 

14. understreger, at fælles bestræbelser i EU vil bidrage til at skabe et fælles marked for varer 

og tjenesteydelser, som er energibesparende, og at det vil nedbringe udgifterne for alle 

forbrugerne og gøre energitjenester billigere, navnlig for sårbare personer, skabe mere 

ensartede vilkår for erhvervslivet og øge konkurrenceevnen samt åbne nye muligheder; 
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15. gør opmærksom på, at energiintensive sektorer også skal bidrage, og at det i den 

forbindelse er særdeles vigtigt at have ensartede vilkår i EU; 

16. fremhæver, at mere end halvdelen af de investeringer, som er nødvendige for at 

dekarbonisere EU's energisystem senest i 2050, er nødt til at blive rettet mod 

energieffektivitet; understreger, at denne tilgang vil sikre, at energiproduktion baseret på 

fossile brændstoffer får et omfang, som er passende for at dække fremtidig efterspørgsel, 

og at man undgår, at der opstår såkaldte stranded assets (aktiver relateret til udvinding af 

fossile brændstoffer, hvis værdi er faldet markant som følge af miljøpolitiske tiltag); 

opfordrer til, at energieffektivitet behandles som en prioritet inden for investeringer i 

infrastruktur, hvilket gør det muligt at lade den indgå som en del af større 

infrastrukturplanlægnings- og finansieringsprocesser på EU-plan og på nationalt plan; 

17. understreger, at direktivet om energieffektivitet har udløst mange positive udviklinger i 

medlemsstaterne, men at utilstrækkelig gennemførelse hæmmer dets fulde udfoldelse; 

glæder sig over den øgede tekniske støtte fra Kommissionen, der skal sikre korrekt og 

hurtig gennemførelse; 

18. fremhæver imidlertid behovet for mere vejledning fra Kommissionens side for at hjælpe 

medlemsstaterne med at gennemføre direktivet på en mere effektiv måde og indberette om 

fremskridt; 

19. opfordrer Kommissionen til at reagere hurtigt med begrundede anmodninger, hvor det 

måtte være nødvendigt, for at få tilpasset nationale planer med målene for direktivet og til 

at tage alle lovlige midler i brug for at sikre, at medlemsstaterne tilvejebringer ajourførte 

og præcise oplysninger; 

20. opfordrer Kommissionen til at fremme udveksling af bedste praksis på tværs af 

medlemsstaterne for hurtigere at opfylde målene og udbrede innovative produkter og 

tjenesteydelser og for at fremme grænseoverskridende konvergens inden for 

energieffektivitet; 

21. mener, at de medlemsstater, der fortsat er langt fra at opfylde målet om 20 % i 2020, har 

behov for vejledning fra Kommissionen, således at de øjeblikkeligt kan udvikle nationale 

politikker og specifikke foranstaltninger for energi- og ressourceeffektivitet; opfordrer 

derfor medlemsstaterne til at gennemføre og opretholde et stabilt system af incitamenter 

til at fremme en pålidelig strøm af investeringer og finansiering, idet der lægges særlig 

vægt på energieffektivitet i bygninger; 

22. påpeger, at det eksisterende direktivs største svaghed er, at de fleste foranstaltninger 

ophører i 2020, medmindre det bliver ændret på passende vis, hvilket bl.a. betyder, at 

gyldigheden af dets vigtigste bestemmelser, navnlig artikel 7, bør forlænges, ikke blot til 

2030, men endnu længere, og at det nuværende direktiv skal vurderes i denne 

sammenhæng og med mål, der skal fastsættes i takt med udviklingen, (opnåede resultater, 

teknologisk og markedsmæssig innovation osv.); forventer, at dette vil gavne langsigtede 

foranstaltninger mest; gør endvidere opmærksom på, at det er nødvendigt at indføre en 

midtvejsevaluering for at garantere, at målene vil blive nået i 2030; 

23. beklager det uambitiøse mål om en forbedring af energieffektiviteten med mindst 27 % 

inden 2030, som Det Europæiske Råd vedtog i 2014, og som står i kontrast til det 
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bindende mål på 40 %, der skal implementeres ved hjælp af individuelle nationale mål, og 

som Parlamentet vedtog; gør opmærksom på, at tallet på 27 % primært skyldes en yderst 

urealistisk høj diskonteringssats i en tidligere konsekvensvurdering; minder om, at 

diskonteringssatsen på 17,5 % er højere end den for energiinvesteringer i Irak (15 %); 

opfordrer Kommissionen til at gå over til omfattende cost-benefit-analyser og en social 

diskonteringssats i tråd med dens egne retningslinjer for bedre regulering1; 

24. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage energieffektivitetsmålet på 27 % 

for 2030 op til fornyet overvejelse i lyset af klimaaftalen fra Paris og opfordrer 

Kommissionen til at foreslå et mål for 2030, som afspejler niveauet for potentialet i 

omkostningseffektiv energieffektivitet, og som kan nås, hvis markedssvigt og -mangler 

afhjælpes, og til i den forbindelse at anerkende den samfundsmæssige værdi, der ligger i 

at behandle energibesparelser som en selvstændig energikilde; 

25. minder om den opfordring i Parlamentets beslutning af 5. februar 2014, som blev gentaget 

i beslutningerne af 26. november 2014 og af 14. oktober 2015, til fastsættelse af tre 

bindende energi- og klimamål for 2030, navnlig energieffektivitetsmålet på 40 %; 

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage energieffektivitetsmålet på 27 % 

for 2030 op til fornyet overvejelse og til at fastsætte et bindende energieffektivitetsmål på 

40 % og opfordrer desuden til, at der opstilles bindende mål for energieffektivitet også 

frem til 2050 i overensstemmelse med de ambitiøse tilsagn under Parisaftalen om at holde 

den globale temperaturstigning under 1,5 °C; understreger, at EU's mål for 

energieffektiviteten efter 2020 bør være bindende og bør gennemføres gennem 

individuelle nationale mål; opfordrer indtrængende Kommissionen til at vurdere adskillige 

scenarier for energieffektiviteten i 2030, herunder på niveauet på 40 %; 

26. understreger, at EU for at lette opfyldelsen af 2030-målene for energieffektivitet bør 

fremme indførelsen af et bredere udvalg af instrumenter og data, som f.eks. energisyn og 

energiledelsessystemer, statistikker og resultatindikatorer, en georefereret matrikeloversigt 

med oplysninger om bygningers energiforbrug, kontrakter om energiydelser, avancerede 

finansieringsinstrumenter og initiativer til uddannelse af branchefolk; 

27. understreger, at en høj diskonteringssats ville være udtryk for den urealistiske antagelse, at 

omkostningseffektive investeringer i energieffektivitet ikke vil blive foretaget på grund af 

en række forhindringer, og understreger, at disse forhindringer frem for alt overvurderes 

af Kommissionen, og at det er de politiske aktørers opgave at overvinde de forhindringer, 

der stiller sig i vejen for sådanne investeringer, som vil kunne betale sig over tid; 

28. bemærker endvidere, at der til grund for den nuværende høje diskonteringssats ligger en 

antagelse om, at energieffektivitet kun opnås gennem individuelle tiltag, og at man derved 

overser, at offentlige organer spiller en central rolle som drivkraft bag 

effektivitetsforbedringer, især i bygninger; 

29. medgiver, at utilstrækkelige prissignaler er en af hovedårsagerne til, at reaktionen på 

                                                 
1 Better Regulation guidelines SWD (2015)0111, redskab 54: Den sociale diskonteringssats er den hyppigst 

anvendte sats i konsekvensvurderinger, eftersom man her normalt foretager en samlet betragtning af 

omkostninger og fordele ud fra samfundets synspunkt som helhed (i stedet for ud fra en enkelt aktørgruppes 

synspunkt). Den anbefalede sociale diskonteringssats er 4 % [...] Generelt er det ikke hensigtsmæssigt at anvende 

alternative sociale diskonteringssatser, eftersom en konsekvent anvendelse af satsen på 4 % i 

konsekvensanalyser og evalueringer sikrer sammenhæng og sammenlignelighed. 
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efterspørgselssiden bliver undermineret; opfordrer medlemsstaterne til at gøre noget ved 

denne forhindring og til at fremme intelligent måling og gennemsigtig fakturering for 

dermed at fremme en forbrugeradfærd med kraftigere reaktioner med hensyn til 

energiforbrug og investering i energieffektivitet; 

30. minder om konklusionen i rammestrategien for energiunionen, ifølge hvilken 

energieffektivitet er en selvstændig energikilde; er af den opfattelse, at en høj 

diskonteringssats derfor underminerer EU's egen energiforsyning og energiuafhængighed; 

31. imødeser nye innovative og intelligente løsninger på, hvordan energiudbud og -

efterspørgsel kan afbalanceres, hvordan vedvarende energi kan udnyttes bedre, og 

hvordan spidsbelastninger i energiforbruget kan mindskes; efterlyser forsknings- og 

udviklingsfinansiering til disse nye løsninger, især til SMV-sektoren; 

32. fremhæver betydningen af EU's finansielle instrumenter i form af lån, garantier og 

egenkapital til at geare privat finansiering af energieffektivitetsprojekter; understreger 

dog, at der er brug for tilvejebringelse af finansiering i form af tilskud til projekter på det 

sociale område; 

33. er enig med Kommissionen i, at lavere brændstofpriser og udsigten til økonomisk vækst 

kunne bringe opnåelsen af målet på 20 % yderligere i fare; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke overvågnings-, efterprøvnings-, kontrol- og 

overensstemmelsesordningen for at sikre det rette ambitionsniveau; 

34. understreger, at det er vigtigt at fjerne smuthuller i det eksisterende direktiv, navnlig i 

artikel 7, samtidig med at medlemsstaternes frihed til at vælge mellem foranstaltningerne 

sikres; understreger i denne henseende, at det er muligt at vælge alternative 

foranstaltninger, så længe dette ikke underminerer opfyldelsen af de årlige 

energisparemål; 

35. opfordrer til, at en revision af artikel 7 muliggør objektiv kvantificering og opfyldelse af 

kravet om årlige energibesparelser på 1,5 %; 

36. bemærker især, at indfasning og tidlige tiltag i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, 

ikke længere er relevante, og at fleksibilitetskriteriet på 25 % har mindsket effektiviteten 

af kravet om energibesparelser på 1,5 % pr. år; insisterer på, at de alternative tiltag som 

omhandlet i artikel 7, stk. 9, skal defineres præcist og være lette at kvantificere; minder 

om, at artikel 7 sigter efter at opfylde mere end halvdelen af det i direktivet fastsatte mål 

på 20 %; 

37. glæder sig over, at energisyn og energiledelsessystemer som omhandlet i artikel 8 bidrager 

til at gøre EU-virksomheder mere konkurrencedygtige; opfordrer til, at der kræves 

gennemførelse af henstillingerne om omkostningseffektive energisyn i forbindelse med 

planlagt vedligeholdelse, og at der indføres yderligere incitamenter hertil, hvor det er 

nødvendigt; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre hurtig indarbejdelse 

i national ret og gennemførelse af kravene i artikel 8 og til, at denne artikel udvides til at 

dække alle virksomheder med et stort energiforbrug; 

38. understreger, at det er vigtigt forud for udarbejdelsen af energieffektivitetsplaner at 

gennemføre energisyn med udgangspunkt i mindskelse af energiforbruget og som en måde 
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at bekæmpe energifattigdom på; 

39. fremhæver behovet for at forbedre energieffektiviteten i den offentlige sektor og efterlyser 

bedre integration af energibesparelsesinitiativer i offentlige udbudsprocedurer; 

40. gør opmærksom på, at energieffektivitetskravene i offentlige udbudsprocedurer ikke 

forstås til fulde af alle offentlige købere; opfordrer Kommissionen til at fremkomme med 

klarere retningslinjer for at gøre det nemmere at overholde artikel 6 i direktivet og til at 

integrere det bedre i de mere generelle EU-regler om offentlige udbud; 

41. gentager, at energieffektivitet skal opfattes som det mest bæredygtige element i vores 

forpligtelse til at mindske vort energiforbrug og ikke som en undskyldning for at øge 

forbruget; 

42. understreger, at en de største udfordringer og hindringer for gennemførelsen af artikel 7, 

nemlig den manglende viden og kapacitet hos de involverede parter, spiller en væsentlig 

rolle, og det samme gælder den lave grad af bevidsthed blandt de endelige forbrugere om 

obligatoriske effektivitetsordninger eller alternative foranstaltninger og den begrænsede 

tidsramme (2014-2020) for gennemførelsen heraf; opfordrer derfor EU til at investere 

mere i at fremme gennemførelsen af informations- og støttetiltag i de enkelte 

medlemsstater; 

43. understreger, at en bedre harmonisering af metoderne til beregning af additionalitet 

(kapacitet til at fremme teknologier, der ligger over gennemsnittet på markedet) og 

væsentlighed (kapacitet til at fremme foranstaltninger, der ikke nødvendigvis ellers ville 

være blevet truffet) samt af procedurerne for måling og kontrol af energibesparelser kunne 

bidrage til en bedre gennemførelse af bestemmelserne i artikel 7; 

44. foreslår, at overskriften til artikel 7 ændres til "energibesparende støtteordninger" for at 

understrege nødvendigheden af, at medlemsstaterne hjælper forbrugerne, herunder 

SMV'er, med at spare energi og mindske deres energiomkostninger og træffer 

foranstaltninger til at muliggøre sådanne energibesparelser; 

45. udtrykker sin bekymring over den stigende forurening forårsaget af visse private 

varmeanlæg, hvor der fyres med fast biomasse, som producerer store mængder 

mikropartikler, nitrogenoxider, kulmonoxid og dioxiner, som er ekstremt negative for 

luftkvaliteten og derfor er skadelige for menneskers sundhed; opfordrer følgelig 

indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre effektive og miljøvenlige alternative 

løsninger; 

46. påpeger, at der er behov for omgående at iværksætte en mere omfattende strategi for at 

forbedre energieffektiviteten i hele transportsystemet, hvor man ikke kun sætter sin lid til 

køretøjernes eller fremdrivningssystemernes teknologiske udvikling; opfordrer i stedet for 

Kommissionen og medlemsstaterne til at tage ambitiøse skridt til at indføre nye 

foranstaltninger til at styrke omstillinger til de mest energieffektive transportformer og til 

at gøre fuld brug af intelligent trafikstyring for at forbedre den tilgængelige kapacitets 

effektivitet og udnyttelsesrate yderligere i både køretøjer og infrastruktur og også inden 

for logistik, luftfart og søfart; 

47. minder om, at energieffektivitet kan opnås ved at fastlægge CO2-standarder og oplyse 
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brugerne om deres køretøjers brændstofforbrug; opfordrer Kommissionen til at udarbejde 

forslag med henblik på at oplyse brugerne om brændstofforbruget i nye lastbiler og busser 

og fastsætte grænser for deres CO2-emissioner; 

48. opfordrer Kommissionen til at inddrage lokale og regionale organer med henblik på at 

fremme energieffektivitet på regionalt og lokalt niveau og på græsrodsniveau; 

49. opfordrer til, at der udarbejdes planer for udfasning af støtte til fossile brændstoffer og 

kanalisering af finansielle ressourcer over i energieffektivitetsprojekter, hvis formål er at 

nå EU's mål for dekarbonisering af energisektoren senest i 2050; 

50. foreslår, at man i sådanne "støtteordninger til energibesparelse" prioriterer tiltag i 

bygningssektoren højt, især ved at fremme gennemførelse af medlemsstaternes 

langsigtede strategier som omhandlet i artikel 4; 

51. fremhæver behovet for ambitiøs, robust og gennemsigtig forvaltning på klimaområdet, 

som garanterer opnåelse af effektivitetsmålet; er af den opfattelse, at der bør indføres 

tilsvarende bestemmelser som en del af revisionen af direktivet; opfordrer Kommissionen 

og medlemsstaterne til at sikre, at Parlamentet inddrages til fulde i udviklingen af 

forvaltning på klimaområdet, og til at fremsætte forslag inden for rammerne af den 

almindelige lovgivningsprocedure; 

52. opfordrer medlemsstaterne til at medtage en bestemmelse om, at en betydelig 

minimumsprocentdel af foranstaltningerne i ordningerne for energispareforpligtelser skal 

målrettes mod forbrugere med lav indkomst; 

53. gentager sin opfordring til udarbejdelse af et betydeligt investeringsprogram for 

energieffektivitet i EU med fuld mobilisering af Den Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer (EFSI) og strukturfondene; bemærker, at energieffektivitetsprojekter ofte er 

i mindre målestok og er nødt til at blive samlet i større porteføljer; opfordrer med det for 

øje Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank og medlemsstaterne til at sætte 

mere teknisk støtte og projektudviklingsstøtte ind for at fremme investeringer; 

54. beklager, at transport bidrager med så lidt til energibesparelser, med kun 3 % inden for 

rammerne af den generelle opdeling af besparelserne på sektorer, på trods af 

stabiliseringen i passagertrafikken og faldet i fragttransporten mellem 2005 og 2013, der 

skyldtes den økonomiske krise; opfordrer medlemsstaterne til at øge antallet af 

foranstaltninger, der målrettes mod transportsektoren; 

55. opfordrer Kommissionen til at mindske papirarbejdet for SMV'er og offentlige enheder 

mest muligt; 

56. foreslår en revision af den definition på SMV'er, som anvendes i dette direktiv (artikel 2, 

stk. 26), så den kun indeholder antallet af beskæftigede personer og den årlige omsætning, 

således at virksomheder, hvori 25 % eller mere kontrolleres af et offentligt organ, 

stadigvæk kan betragtes som SMV'er. 
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