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KORT BEGRUNDELSE

På sit møde om energi i februar 2011 fremhævede Det Europæiske Råd, at 
"[e]nergieffektivitetsmålet på 20 % for 2020 [...], der i øjeblikket ikke er på sporet, skal 
opfyldes. Dette kræver en beslutsom indsats for at udnytte det betydelige potentiale for større 
energibesparelser i bygninger, transport og produkter og processer."

Bygninger skal være et centralt element i EU's energieffektivitetspolitik, idet næsten 40 % af 
det endelige energiforbrug (og 36 % af drivhusgasemissionerne) sker i huse, på kontorer og i 
butikker og andre bygninger. Bygninger har endvidere det næststørste uudnyttede
omkostningseffektive potentiale for energibesparelser efter energisektoren.

Potentialet for omkostningseffektive energibesparelser i bygningssektoren (dvs. både 
bygninger til beboelse og bygninger ikke hovedsagelig til beboelse) vurderes til 65 Mtoe1

svarende til et samlet investeringsbehov på ca. 587 mia. euro for perioden 2011-2020. Det 
betyder et investeringsbehov på ca. 60 mia. euro pr. år for at udnytte dette 
besparelsespotentiale.

Ordføreren for udtalelsen anbefaler derfor, at medlemsstaterne og regionerne gives 
fleksibiliteten til at beslutte, hvorvidt de ønsker at koncentrere deres investeringer i 
energieffektivitet om offentlige infrastrukturer og/eller boligsektoren.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge traktatens artikel 174 bør 
Unionen udvikle og fortsætte sin indsats 
for at styrke sin økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed. 
Samhørighedsfonden bør derfor yde et 
finansielt bidrag til miljøprojekter og til 
transeuropæiske net på 

(1) Ifølge traktatens artikel 174 bør 
Unionen udvikle og fortsætte sin indsats 
for at styrke sin økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed. 
Samhørighedsfonden bør derfor yde et 
finansielt bidrag til miljøprojekter og til 
transeuropæiske net på 

                                               
1 Se Kommissionens høringsdokument "Financial support for Energy efficiency in buildings"; Eichhammer, W.
et al.: "Study on the Energy Savings Potentials in EU Member States, Candidate Countries and EEA Countries", 
2009; Wesselink, B. et al.: "Energy Savings 2020 – How to triple the impact of energy saving policies in 
Europe", rapport til European Climate Foundation, 2010.
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transportinfrastrukturområdet. transportinfrastrukturområdet og på 
områder med relation til bæredygtig 
udvikling, som har klare miljøfordele, 
såsom energieffektivitet og vedvarende 
energi.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a)  Energieffektivitetsmålene nås bedst 
ved at inddrage så mange parter som 
muligt, både offentlige og private, at sigte 
mod opnåelse af løftestangseffekten, at 
skabe beskæftigelse og at bidrage til 
grønnere vækst i overensstemmelse med 
målet om et konkurrencedygtigt og 
bæredygtigt Europa.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringer i miljø, herunder områder 
med relation til bæredygtig udvikling og 
energi, som giver en positiv miljøvirkning

a) investeringer i miljø, herunder på
områder med relation til bæredygtig 
udvikling og energi, som giver en positiv 
miljøvirkning og som bidrager til en 
nedbringelse af CO2-emissionerne;

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) teknisk bistand til udvikling af 
kapacitetsopbygning inden for 
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byplanlægning

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) teknisk bistand til opnåelse af Europa 
2020-målene og intelligente 
"specialiteter".

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
anlæg, der er omfattet af direktiv 
2003/87/EF

b) investering i nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
omfattet af bilag 1 til direktiv 2003/87/EF

Begrundelse
Dette gør ordlyden klarere.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) boliger. c) boliger bortset fra til fremme af 
energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energi. 

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 3, litra a), afsnit iii).

Ændringsforslag 8
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Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) fremme produktion og distribution af 
energi fra vedvarende energikilder

(i) fremme af produktion og distribution af 
energi fra vedvarende energikilder og af 
informationsteknologi

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) støtte energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer

(iii) støtte energieffektivitet og brugen af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer og i 
boligsektoren

Begrundelse

Der er behov for større fleksibilitet med hensyn til investeringsprioriteter på dette punkt.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iv) udvikle intelligente 
lavspændingsdistributionssystemer

(iv) udvikle intelligente lav- og 
mellemspændingsdistributionssystemer
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(v) fremme lavemissionsstrategier for 
byområder

(v) fremme lavemissionsstrategier for alle 
typer områder, og særlig byområder, og 
herunder fremme bæredygtig mobilitet i 
byerne, ren offentlig transport og afbøde 
relevante tilpasningsforanstaltninger

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c – nr. 9 ia (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia) fremme fornyelsen af 
vandinfrastrukturen med henblik på at 
opnå bedre ressourceeffektivitet, navnlig i 
historiske byer, hvor store mængder vand 
går tabt under distributionen

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iia) fremme innovation i vandsektoren og 
indføre ny teknologi til overvågning af 
underjordiske vandressourcer

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c – nr. iii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) beskytte og genetablere biodiversitet, 
bl.a. ved hjælp af grønne infrastrukturer

(iii) beskytte og genetablere biodiversitet, 
bl.a. ved hjælp af grønne infrastrukturer og 
Natura 2000

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iv) forbedre bymiljøet, herunder 
genoprette forladte industrigrunde, og 
nedbringe luftforureningen

(iv) forbedre bymiljøet, herunder 
genoprette forladte industrigrunde, og 
nedbringe luftforureningen og 
foranstaltninger målrettet mod beskyttelse 
og bevarelse af den historiske og 
kulturelle arv

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c – nr. iv ia (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iv) (a) udvikle og støtte tjenesteydelser på 
miljøområdet, fremme forbedring af 
miljøresultater og ressourceeffektivitet i 
SMV'er og den offentlige sektor

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) fremme af bæredygtig transport og
afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige 
netinfrastrukturer ved at:

(d) fremme af intermodal bæredygtig 
transport og mobilitet, idet der fokuseres 
på afskaffelse af flaskehalsproblemer og på 
at færdiggøre manglende 
grænseoverskridende forbindelser i 
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bæredygtige og intermodale 
transportinfrastrukturer ved at:

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) styrke den institutionelle kapacitet og en 
effektiv offentlig forvaltning ved at styrke 
den institutionelle kapacitet og 
effektiviteten af offentlige forvaltninger og 
offentlige ydelser i forbindelse med 
Samhørighedsfondens gennemførelse.

e) styrke den institutionelle kapacitet og en 
effektiv offentlig forvaltning ved at styrke 
den institutionelle kapacitet, 
innovationskapaciteten og effektiviteten af 
offentlige forvaltninger og offentlige 
ydelser i forbindelse med 
Samhørighedsfondens gennemførelse.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Bilag 1
Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Miljø

Fast affald tons Yderligere affaldsgenanvendelseskapacitet
Vandforsyning personer Yderligere antal personer, som har fået en bedre 

vandforsyning
m3 Skønnet reduktion i utætheder i vanddistributionsnettet

Behandling af 
spildevand

personækviva
lenter

Yderligere antal personer omfattet af en forbedret 
spildevandsrensning

Risikoforebyg
gelse og -

styring

personer Antal personer omfattet af foranstaltninger til beskyttelse 
mod oversvømmelse

personer Antal personer omfattet af foranstaltninger til beskyttelse 
mod skovbrande og andre beskyttelsesforanstaltninger

Rehabilitering
af landområder

hektar Samlet overfladeareal af rehabiliterede landområder



PE486.189v02-00 10/13 AD\905586DA.doc

DA

Arealbefæstels
e

hektar Ændring i befæstet areal på grund af byggemodning

Natur og 
biodiversitet

hektar Overfladeareal af levesteder med en bedre 
bevaringsstatus

Energi og 
klimaændringe

r
Vedvarende 

energi
MW Yderligere kapacitet inden for produktionen af energi fra 

vedvarende energikilder
Energieffektivi

tet
husstande Antal husstande med forbedret 

energiforbrugsklassificering
kWh/år Nedgang i primært energiforbrug i offentlige bygninger

brugere Yderligere antal energibrugere, der er tilsluttet 
intelligente energinet

Nedbringelse 
af 

drivhusgasemi
ssionerne

tons CO2-
ækvivalenter

Anslået fald i drivhusgasemissioner i CO2-ækvivalenter

Transport
Jernbane km Samlet længde af nye banestrækninger

km Samlet længde af ombyggede eller opgraderede 
banestrækninger

Veje km Samlet længde af nybyggede veje
km Samlet længde af ombyggede eller opgraderede veje

Bytransport passagerture Forøgelse af passagerture, hvor der benyttes støttede 
bytransporttjenester

Indre vandveje ton-km Forøgelse af gods transporteret ad forbedrede indre 
vandveje
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Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE
Miljø

Fast affald tons Yderligere affaldsgenanvendelseskapacitet
Vandforsyning personer Yderligere antal personer, som har fået en bedre 

vandforsyning
m3 Skønnet reduktion i utætheder i vanddistributionsnettet

Behandling af 
spildevand

personækviva
lenter

Yderligere antal personer omfattet af en forbedret 
spildevandsrensning

Miljøtjeneste-
ydelser

Antal Antal SMV'er og offentlige myndigheder, der drager 
fordel af tjenesteydelser i forbindelse med 

miljøresultater
Risikoforebygg
else og -styring

personer Antal personer omfattet af foranstaltninger til beskyttelse 
mod oversvømmelse

personer Antal personer omfattet af foranstaltninger til beskyttelse 
mod skovbrande og andre beskyttelsesforanstaltninger

Rehabilitering
af landområder

hektar Samlet overfladeareal af rehabiliterede landområder

Arealbefæstels
e

hektar Ændring i befæstet areal på grund af byggemodning

Natur og 
biodiversitet

hektar Overfladeareal af levesteder med en bedre 
bevaringsstatus

Energi og 
klimaændringe

r
Vedvarende 

energi
MW Yderligere kapacitet inden for produktionen af energi fra 

vedvarende energikilder
% Andel af vedvarende energikilder i det endelige 

energiforbrug
Energieffektivi

tet
husstande Antal husstande med forbedret

energiforbrugsklassificering
kWh/år Nedgang i primært energiforbrug i offentlige bygninger

tons 
olieækvi-
valenter

Bruttoenergiforbrug pr. sektor

brugere Yderligere antal energibrugere, der er tilsluttet 
intelligente energinet

Nedbringelse 
af 

drivhusgasemis
sionerne

tons CO2-
ækvivalenter

Anslået fald i drivhusgasemissioner i CO2-ækvivalenter

Transport
Jernbane km Samlet længde af nye banestrækninger
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km Samlet længde af ombyggede eller opgraderede 
banestrækninger

Veje km Samlet længde af nybyggede veje
km Samlet længde af ombyggede eller opgraderede veje

Bytransport passagerture Forøgelse af passagerture, hvor der benyttes støttede 
bytransporttjenester

Indre vandveje ton-km Forøgelse af gods transporteret ad forbedrede indre 
vandveje
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