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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. 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;

2. bemærker, at det primære mål for samhørighedspolitikken fortsat er at reducere de 
økonomiske og sociale 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;

3. påpeger, at investeringer i energieffektivitet har potentiale til at bidrage til økonomisk 
vækst, beskæftigelse, innovation og en reduktion af energifattigdom i husholdningerne og 
derfor kan yde et positivt bidrag til økonomisk, social og territorial samhørighed; 

4. 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;

5. understreger navnlig de potentielle sociale fordele ved investeringer i energieffektivitet, da 
de kan bidrage til at reducere energiregningen for de socialt dårligt stillede; 

6. 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;

7. opfordrer medlemsstaterne til at gøre fuld brug af strukturfondene og 
Samhørighedsfonden til at udløse investeringer i foranstaltninger til forbedring af 
energieffektiviteten; 

8. 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 
til at lette udvekslingen af bedste praksis mellem de kompetente nationale eller regionale 
myndigheder eller organer;

9. er bekymret over de seneste konklusioner fra Revisionsretten, som viser, at 
investeringerne i energieffektivitet under samhørighedspolitikken ikke har været 
omkostningseffektive; 
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10. 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.


