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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at Parlamentet allerede har vedtaget betænkningen om EU-
samhørighedspolitikkens og dens aktørers rolle i gennemførelsen af den nye europæiske 
energipolitik, og at denne betænkning også omfatter spørgsmål vedrørende 
energieffektivitet;

2. understreger, at samhørighedspolitikken vil spille en central rolle i gennemførelsen af de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at nå EU's mål om at spare 20 % af forbruget af 
primærenergi inden 2020 og at bane vejen for yderligere forbedringer af 
energieffektiviteten efter den dato;

3. bemærker, at det primære mål for samhørighedspolitikken fortsat er at reducere de 
økonomiske, sociale og territoriale forskelle mellem regionerne, og mener, at 
energieffektivitetspolitikkerne ikke bør lægge hindringer i vejen for denne målsætning; 
understreger, at nogle af EU's fattigste regioner kan have andre prioriteter og behov for at 
investere i andre områder først; understreger, at samhørighedspolitikkens styrke ligger i 
dens fleksibilitet og den decentrale forvaltning af midler på lokalt plan;

4. påpeger, at investeringer i energieffektivitet bidrager til økonomisk vækst, beskæftigelse, 
navnlig på lokalt og regionalt niveau, innovation, energiuafhængighed og en reduktion af 
energifattigdom i husholdningerne og derfor kan yde et positivt bidrag til økonomisk, 
social og territorial samhørighed; understreger, at tildelingen af midler skal være baseret 
på principperne om proportionalitet, omkostningseffektivitet og økonomisk effektivitet og 
må ikke forøge de administrative byrder;

5. understreger, at bureaukrati og mangel på proceduremæssig klarhed har gjort adgangen til 
midler fra strukturfondene og Samhørighedsfonden vanskelig og har afholdt de aktører, 
der har størst behov for sådanne midler, fra at søge; støtter derfor en forenkling af regler 
og procedurer, fjernelse af bureaukrati og øget fleksibilitet i tildelingen af disse midler 
både på EU-plan og nationalt plan; mener, at en forenkling vil bidrage til effektiv tildeling 
af midler, højere udnyttelsesgrader, færre fejl og kortere betalingsperioder og gøre det 
muligt for de fattigste medlemsstater og regioner at få fuldt udbytte af de finansielle 
instrumenter, der skal reducere de regionale og mellemstatslige forskelle; mener, at der 
skal findes en balance mellem forenkling og stabile regler og procedurer;

6. understreger, at medlemsstaterne ikke bør afvente den endelige frist for gennemførelsen af 
direktiv 2010/31/EF og bør investere i udviklingen af nye og mere energieffektive 
materialer og teknologier med henblik på jobskabelse, industrielt opsving og øget 
konkurrenceevne i EU's regioner;

7. understreger de mulige fordele, som er til rådighed under initiativerne Jessica og Elena for 
investeringer i bæredygtig energi på lokalt plan med henblik på at hjælpe byer og regioner 
med at påbegynde rentable investeringsprojekter inden for energieffektivitet, og opfordrer 
til fremme af disse initiativer;



PE508.006v02-00 4/6 AD\937677DA.doc

DA

8. mener, at det er af afgørende betydning at være i stand til at bruge strukturfondene, 
Samhørighedsfonden og andre finansielle instrumenter og løftestangsinstrumenter til at 
finansiere energieffektivitet, navnlig i boligsektoren; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at formidle klare og lettilgængelige informationer om tilgængelige 
finansieringsinstrumenter, incitamenter, tilskud og lån som støtte for tjenesteprojekter 
inden for energieffektivitet;

9. understreger betydningen af at integrere og energieffektivitet i de forsknings- og 
innovationsstrategier for intelligent specialisering, som medlemsstaterne og regionerne 
skal udarbejde for at få adgang til innovationsfinansiering under den fremtidige 
samhørighedspolitik;

10. er bekymret over den seneste udvikling i lande som Bulgarien, hvor høje energipriser har 
ført til social uro, og kræver målrettede foranstaltninger for at give almindelige borgere 
adgang til energi til rimelige priser;

11. understreger navnlig de potentielle sociale fordele ved investeringer i energieffektivitet, da 
de kan bidrage til at reducere energiregningen for forbrugerne; 

12. minder navnlig om potentialet for energibesparelser i offentlige bygninger og boliger, som 
står for 40 % af Unionens endelige energiforbrug, og opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til hurtigt at vedtage langsigtede strategier, der går længere end til 2020, 
for at mobilisere investeringer i renovering af beboelses- og erhvervsejendomme med 
henblik på at forbedre de eksisterende bygningers energimæssige ydeevne som krævet i 
direktiv 2012/27/EU;

13. påpeger, at senest den 31. december 2020 skal alle nye bygninger være næsten 
energineutrale bygninger, og to år forinden skal nye bygninger, der ejes og benyttes af det 
offentlige, være næsten energineutrale bygninger; opfordrer derfor indtrængende 
medlemsstaterne til at intensivere udformningen af nationale programmer for at øge 
antallet af næsten energineutrale bygninger og at vedtage bestemmelser på nationalt plan 
for definitionen af næsten energineutrale bygninger, der afspejler situationen på nationalt, 
regionalt eller lokalt plan;

14. understreger betydningen af samhørighedspolitikken og de finansielle midler, der afsættes 
til den, for den fulde udvikling af "smart grids" og intelligente net, som resulterer i mere 
effektive energisystemer på tværs af regionerne, hvorved energiforbruget og energitabet 
mindskes;

15. opfordrer Kommissionen til at hjælpe medlemsstaterne med at forbedre deres 
administrative kapacitet og informationskanaler for at opnå en bedre målretning af de 
eksisterende midler; opfordrer medlemsstaterne til at gøre fuld brug af strukturfondene og 
Samhørighedsfonden til at udløse investeringer i foranstaltninger til forbedring af 
energieffektiviteten; 

16. opfordrer medlemsstaterne til at lette oprettelsen af finansieringsfaciliteter til 
foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten med henblik på at maksimere 
fordelene ved en flerstrenget finansiering som krævet i direktiv 2012/27/EU; opfordrer 
Kommissionen til at bistå medlemsstaterne med oprettelsen af finansieringsfaciliteter og 
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til at lette udvekslingen af bedste praksis mellem de kompetente nationale eller regionale 
myndigheder eller organer;

17. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte oplysningskampagner om fordelene ved øget 
energieffektivitet i boliger i form af højere komfort og lavere regninger; påpeger samtidig, 
at det er for hele bygninger, snarere end dele af bygninger (f.eks. lejligheder), at 
foranstaltningerne til at øge energieffektiviteten er mest effektive;

18. er bekymret over de seneste konklusioner fra Revisionsretten, som viser, at 
investeringerne i energieffektivitet under samhørighedspolitikken ikke har været 
omkostningseffektive som følge af den ukorrekte gennemførelse og anvendelse af midler, 
der er øremærket til dette formål;

19. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at gennemføre Revisionsrettens anbefalinger 
om at gøre finansiering af energieffektivitetsforanstaltninger under 
samhørighedspolitikken afhængig af en rigtig behovsvurdering, regelmæssig overvågning 
og anvendelse af sammenlignelige resultatindikatorer samt brug af gennemsigtige 
projektudvælgelseskriterier og standardinvesteringsomkostninger pr. energienhed, der skal 
spares, kombineret med en maksimal acceptabel simpel tilbagebetalingsperiode.
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