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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at ressource- og energieffektivitet er et afgørende element for at fremme 
bæredygtig vækst og bekæmpelse af klimaændringer og udgør derfor på mellemlang og 
lang sigt konkurrenceevnens vigtige dele;

2. bemærker, at det fremgår af Kommissionen seneste skøn, at EU er på vej til kun at 
opfylde halvdelen af målet på 20 %, og at der er risiko for, at medlemsstaternes aktuelle 
planer langt fra vil opfylde det samlede 20 % energieffektivitetsmål, der er fastsat i 
Europa 2020-strategien, hvilket vil føre til forspildte muligheder for vækst i mange 
sektorer og regioner og til et tab af muligheder for jobskabelse; 

3. påpeger, at der er et tilstrækkeligt potentiale for at reducere forbruget, navnlig i 
energiintensive sektorer som f.eks. byggeri/bygninger, transport og industri;

4. anerkender, at der findes en ny "Energieffektivitetsplan 2011" (KOM(2011)0109)1, som 
Kommissionen vedtog i marts 2011, men foreslår, at der træffes flere og mere restriktive 
foranstaltninger;

5. opfordrer derfor Kommissionen til på nuværende tidspunkt at foreslå retligt bindende mål 
for energieffektivitet ved at tage hensyn til medlemsstaternes individuelle 
udgangspunkter, deres økonomiske resultater og hurtige indsats, der er gjort på området;

6. understreger, at det europæiske halvår vedrørende forudgående samordning af de 
økonomiske politikker skal afspejle fremme af overgangen til en miljømæssigt bæredygtig 
økonomi;

7. opfordrer derfor Kommissionen til i hver årlig vækstundersøgelse at medtage en 
situationsrapport om indikatorerne for miljøøkonomiske regnskaber.

                                               
1 EUT ,,,


