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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:

1. understreger, at energieffektivitet er den mest omkostningseffektive foranstaltning til at 
nedbringe CO2 og andre emissioner, og at det giver en enestående mulighed for at støtte 
og skabe jobs, samtidig med at afhængigheden af energiimport mindskes; bemærker, at 
energibesparende gevinster ifølge Kommissionen kan beløbe sig til mere end 1 000 EUR 
pr. husholdning pr. år;

2. mener, at de nuværende love og foranstaltninger for energieffektivitet trods de fremskridt, 
der er gjort, for eksempel gennem vedtagelsen af energieffektivitetspakken, ikke i sig selv 
vil være nok til at indfri det fulde potentiale for omkostningseffektive energibesparelser; 
påpeger, at virkningerne af de politikker, der er gennemført frem til udgangen af 2009 har 
medført besparelser på ca. 9 % set i forhold til prognoserne for 2020, og det ser således ud 
til, at EU's omkostningseffektive energisparemål på 20 % i 2020 ikke vil blive nået; 

3. understreger, at imens EU har et bindende mål på 20 % vedvarende energikilder (VEK) 
inden 2020 og har vedtaget et direktiv, som fastsætter metoden for opnåelse af dette mål, 
er energieffektivitet, som er et mere omkostningseffektivt instrument, ikke underlagt 
tilsvarende regulering; mener derfor, at det er hensigtsmæssigt, at kommende EU-
lovgivning fører til samme investeringsniveau på området for energieffektivitet som for 
VEK; opfordrer Kommissionen til, inden udgangen af 2010, at forelægge et 
lovgivningsforslag svarende til VEK-direktivet, som ville indføre et bindende mål for 
nedbringelsen af energiforbruget med 25 %, som skal nås gennem øget energieffektivitet;

4. finder, at der bør gennemføres yderligere tiltag til fremme af vedvarende energi, og at 
medlemsstaternes regeringer bør forpligte sig til at fastlægge en langsigtet lovramme, der 
giver sikkerhed for langsigtede investeringer og åbning af markeder; påpeger 
nødvendigheden af at have en rimelig støttepolitik med henblik på at skabe incitamenter 
til teknologisk udvikling med henblik på at nedbringe omkostningerne;

5. understreger informations- og kommunikationsteknologiens (IKT) betydning for at 
forbedre energieffektiviteten og fremhæver den afgørende rolle, som IKT - især i form af 
intelligent måling og intelligente net - spiller for integrationen af vedvarende energikilder 
i strømforsyningen;

6. understreger, at langsigtede mål også er af afgørende betydning for økonomiske aktører, 
og foreslår derfor, at der fastsættes langsigtede mål for nedbringelse af energiforbruget 
med 42 % inden 2030 og 75 % inden 2050;

7. finder det nødvendigt, at der træffes foranstaltninger til at modvirke rekyleffekter med 
henblik på at sikre, at tekniske forbedringer ikke negeres gennem et nedadgående pres på 
energipriserne og øget forbrug;

8. understreger, at korrekt gennemførelse af direktivet om miljøvenligt design er et centralt 
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prioriteret område, og gentager, at direktivet allerede omfatter 
gennemførelsesforanstaltninger for 12 produktgrupper inden 2007; insisterer på, at 
Kommissionen og medlemsstaterne skal forbedre markedsovervågningen med henblik på 
at sikre overensstemmelse, navnlig i tilfælde af importerede produkter, og anmoder 
Kommissionen og medlemsstaterne om at forbedre kommunikationen vedrørende 
foranstaltningerne; fremhæver direktivets krav om fastsættelse af mindstekrav vedrørende 
laveste livscyklusomkostninger under hensyntagen til "frontløberne", dvs. de produkter på 
markedet, der udviser de bedste resultater;

9. opfordrer Kommissionen til at støtte nationale foranstaltninger til ydelse af skattemæssige 
incitamenter eller tilskud, der er forenelige med EU's regler om statsstøtte og kan bidrage 
til at øge efterspørgslen efter energieffektivitetstjenester;

10. understreger, uden at foregribe den korrekte gennemførelse af direktivet om miljøvenligt 
design, at yderligere forbedringer af energieffektivitet for visse sektorers vedkommende 
bedst kan opnås ved brug af integrerede systemer; opfordrer Kommissionen til at 
undersøge disse muligheder nærmere og foreslå passende lovgivningsinstrumenter, der 
kan gøre det muligt at anvende en anden tilgang, der behandler energieffektiviteten på 
systemniveau frem for kun på produktniveau;

11. beklager de langsomme fremskridt og det faldende ambitionsniveau, der kendetegner 
gennemførelsesforanstaltningerne for miljøvenligt design af vigtige energiforbrugende 
produkter såsom vandvarmere og kedler; frygter, at dette afspejler en manglende politisk 
støtte fra Kommissionen til opnåelse af energieffektivitetsmålene;

12. finder, at alle værktøjer, herunder køretøjs- og brændstofafgifter, mærkning, 
minimumsstandarder for energieffektivitet og foranstaltninger til at forbedre og fremme 
offentlig transport, er absolut nødvendige for at løse transportemissionsproblemet;

13. opfordrer Kommissionen til at forelægge et lovgivningsforslag til en omarbejdelse af 
direktivet om energitjenester, som omfatter energiudbyderes pligt til at nedbringe 
energiforbruget; fastholder, at et sådant forslag både bør sikre små og mellemstore 
virksomheders fuldstændige deltagelse i energieffektiviseringsaktiviteter og tilskynde de 
enkelte husholdninger til arbejde mod samme mål;

14. anmoder Kommissionen om at støtte og fremme oprettelsen og udviklingen af et 
europæisk HVDC-net (højspændingsjævnstrøm), som kan optimere udnyttelsen af 
vedvarende energikilder, især vind- og vandkraft; påpeger, at et sådant net vil gøre det 
muligt at sende elektricitet over store afstande med et lavt energitab og samtidig åbne 
mulighed for synergier mellem alle vedvarende energikilder;

15. understreger vigtigheden af kraftvarmeproduktion, og navnlig mikrokraftvarmeanlæg for 
1-3-familieshuse, og anmoder Kommissionen om at undersøge, hvilke 
lovgivningsmæssige og finansielle instrumenter der er nødvendige for at udnytte dets 
fulde potentiale, samt foreslå nødvendige initiativer og lovgivningsmæssige 
foranstaltninger;

16. understreger betydningen af et distribueret kraftvarme- eller kraftvarme-køling-net, som 
gør det muligt at fordoble den samlede energieffektivitet; påpeger desuden, at oplagring af 
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varme- eller køleenergi desuden vil give nettet større fleksibilitet i 
spidsbelastningsperioder, fordi kraft- og varmeproduktionen kan oplagres, når den 
overstiger de lokale behov;

17. anmoder om et regelsæt, der på lang sigt kan sikre, at alle bygninger, herunder 
eksisterende bygninger, bliver klimaneutrale;

18. understreger, at der skal være klarhed over, hvilke finansielle midler der kan anvendes til 
aktioner og projekter inden for energieffektivitet (ligesom der er klart definerede budgetter 
for tilsvarende aktioner inden for vedvarende energi); påpeger, at der bør sikres en optimal 
udnyttelse af de disponible ressourcer i f.eks. strukturfondene og Samhørighedsfonden, 
bistandsfaciliteten ELENA og de resterende beløb fra den europæiske økonomiske 
genopretningsplan (EERP), der kan anvendes til projekter vedrørende energieffektivitet 
eller vedvarende energi; påpeger, at man ved udviklingen af nye finansielle instrumenter 
bør være opmærksom på disse og andre instrumenter, der allerede findes i 
medlemsstaterne, med henblik på at skabe synergier og undgå overlapninger;

19. understreger betydningen af, at energieffektivitet finansieres på passende vis, bl.a. i form 
af en del af indtægterne fra auktionering af emissionskvoter; insisterer på, at 
energieffektivitet skal være en prioritet under det næste rammeprogram for forskning (FP 
8);

20. anbefaler, at der oprettes energieffektivitetsfonde i hver medlemsstat, eller som et 
alternativ en europæisk energieffektivitetsfond; mener, at den samlede bevilling til disse 
fonde, eller til den europæiske fond, bør udgøre mindst 2 mia. EUR om året;

21. opfordrer Kommissionen til at udvikle passende Europa-dækkende instrumenter til støtte 
for energieffektivitet og til at koordinere disse med medlemsstaterne med henblik på at 
skabe flere incitamenter og opfylde målet om reduktion af CO2-udledningen så hurtigt 
som muligt;

22. påpeger, at fuld integration af energieffektivitetsaspektet i offentlige indkøbspolitikker bør 
være et af målene med den nye handlingsplan for energieffektivitet;

23. understreger, at energieffektivitet bør integreres i alle relevante politiske områder, 
herunder finansiering, regional- og byudvikling, transport, landbrug, industri og 
uddannelse; mener, at man ved systematisk at anføre energieffektivitet som et 
tildelingskriterium ved offentlige indkøb og gøre det til en forudsætning for offentlig 
finansiering af projekter ville give denne politik et vigtigt rygstød;

24. påpeger mulighederne for på en og samme gang at begrænse lysforureningen og øge 
energieffektiviteten ved at erstatte den traditionelle offentlige belysning og belysningen af 
bemærkelsesværdige bygninger i byer i turistøjemed med mere effektiv og fokuseret 
belysning;

25. insisterer på, at der lægges større vægt på en konsekvensanalyse af 
energieffektivitetsstandarderne, herunder forholdet mellem slutprodukternes pris og 
kvalitet, energieffektivitetens indvirkning og fordelene for forbrugerne; anerkender, at 
Kommissionen analyserer alle disse virkninger, men insisterer på, at Kommissionen og 
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medlemsstaterne skal gøre en langt større indsats kommunikation og kontrol af alle 
produkter, herunder importerede, som f.eks. energieffektive pærer;

26. anmoder om, at der udarbejdes europæiske uddannelses- og oplysningsstrategier for 
energieffektivitet; påpeger, at udvikling og implementering af energieffektive teknologier 
og systemer kræver en målrettet uddannelse af arbejdsstyrken (entreprenører, installatører, 
arkitekter, eksperter, fabrikanter etc.), navnlig med henblik på gennemførelse af direktivet 
om bygningers energimæssige ydeevne1; påpeger endvidere, at der skal udvikles 
oplysningskampagner for at informere forbrugerne og smv'er om metoder til at reducere 
deres energiforbrug), hvilket kan ske gennem en samlet indsats fra de nationale 
energiagenturer og handelskamre; opfordrer indtrængende Kommissionen til at medtage 
undervisning i energieffektivitet i sin reviderede handlingsplan for energieffektivitet;

27. påpeger, at en fordel ved elbiler er deres bidrag til forbedringen af luftkvaliteten i 
bebyggede områder; opfordrer Kommissionen omhyggeligt at vurdere, hvilke følger en 
udbredt brug af elbiler ville få for energieffektiviteten og opfyldelsen af CO2-
reduktionsmålene;

28. understreger, at en forudsætning for at opfylde de ovennævnte mål for energieffektivitet 
er, at der investeres i transportsektoren, især jernbane- og bytransportsystemer, med 
henblik på at minimere brugen af de mere energikrævende transportformer;

29. opfordrer Kommissionen til at give energieffektiviteten en fremtrædende rolle i den 
kommende hvidbog om transportsektorens fremtid i form af forslag om strengere krav til 
køretøjers energieffektivitet, hastighedsstyring, fremme af overgangen til mindre 
energiintensive transportformer og offentlig transport og fremme af vedvarende og 
alternative brændstoffer;

30. anser det for nødvendigt, at der i forbindelse med affaldsbehandling undgås tab af biogas 
og varme gennem genvinding og produktion af damp og/eller elektricitet; finder, at der 
ikke bør gives tilladelser til affaldsbehandlingsanlæg uden nogen form for 
varmegenvinding eller energiproduktion;

31. tillægger planlægningsprocesserne på europæisk plan stor betydning; finder, at der bør 
tages behørigt hensyn til energieffektivitet i energihandlingsplanen for 2011-2020; mener, 
at den nye europæiske handlingsplan for energieffektivitet bør forelægges hurtigst muligt, 
og at energieffektivitet bør spille en vigtig rolle i den fremtidige køreplan for en 
kulstoffattig energisektor og økonomi i 2050;

32. påpeger, at selv om energibesparelser helt klart frembyder muligheder for erhvervslivet, er 
energitjenestemarkedet stadig begrænset, og antallet af virksomheder i de fleste lande er 
fortsat ret lille; fremhæver, at aktive energitjenesteydere kan stimulere tiltagene og 
bidrage med finansieringsløsninger i alle slutenergisektorer; mener, at man inden for 
byggesektoren bør fremme renovering og energieffektivt udstyr, at brugen af 
energieffektive køretøjer bør optimeres i transportsektoren, og at det store potentiale for 
energibesparelser, der ligger i mere effektive processer i industrien, bør udnyttes;

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EF af 19. maj 2010 om bygningers 

energimæssige ydeevne (omarbejdning).
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33. understreger, at næstefter energieffektivitet ved kilden (dvs. i den primære 
energiproduktion), bør begrænsning af tabet af (elektrisk) energi under transporten 
gennem nettet have prioritet; påpeger, at man ved at gå over til et mere decentralt 
produktionssystem vil reducere transportafstandene og dermed energitabet under 
transport;

34. opfordrer indtrængende den (petro-) kemiske industri i hele EU til at øge 
energigenvindingen i forbindelse med flaring (gasafbrænding);

35. bemærker, at en forbedring af ressourceeffektiviteten også vil give en væsentlig gevinst 
inden for energieffektivitet.
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