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Ændringsforslag 1
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at energibesparende 
foranstaltninger er en omkostningseffektiv 
måde til at øge forsyningssikkerheden og 
mindske CO2-emissionerne; er bekymret 
over, hvor få midler fra EFRU der 
anvendes til energieffektive 
foranstaltninger i en række medlemsstater; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne 
til at prioritere energieffektivitet i deres 
operationelle programmer og tilskynder 
Kommissionen og de nationale 
myndigheder til at udvikle 
fremgangsmåder til fremme af anvendelsen 
af strukturfondene til energieffektive 
foranstaltninger, såsom sikring af en bedre 
informationsstrøm helt frem til det lokale 
plan eller etablering af 
rådgivningscentrer;

1. understreger, at energibesparende 
foranstaltninger er en omkostningseffektiv 
måde til at øge forsyningssikkerheden og 
mindske CO2-emissionerne; er bekymret 
over, hvor få midler fra EFRU der 
anvendes til energieffektive 
foranstaltninger i en række medlemsstater; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne 
til at prioritere energieffektivitet 
horisontalt i deres operationelle 
programmer og tilskynder Kommissionen 
og de nationale myndigheder til at udvikle 
fremgangsmåder til fremme af anvendelsen 
af strukturfondene til energieffektive 
foranstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 2
Seán Kelly

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at energibesparende 
foranstaltninger er en omkostningseffektiv 
måde til at øge forsyningssikkerheden og 
mindske CO2-emissionerne; er bekymret 
over, hvor få midler fra EFRU der 
anvendes til energieffektive 
foranstaltninger i en række medlemsstater; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne 

1. understreger, at energibesparende 
foranstaltninger er en omkostningseffektiv 
måde til at fremme den økonomiske 
konkurrenceevne, øge 
forsyningssikkerheden og mindske CO2-
emissionerne; er bekymret over, hvor få 
midler fra EFRU der anvendes til 
energieffektive foranstaltninger i en række 



PE450.678v01-00 4/13 AM\834008DA.doc

DA

til at prioritere energieffektivitet i deres 
operationelle programmer og tilskynder 
Kommissionen og de nationale 
myndigheder til at udvikle 
fremgangsmåder til fremme af anvendelsen 
af strukturfondene til energieffektive 
foranstaltninger, såsom sikring af en bedre 
informationsstrøm helt frem til det lokale 
plan eller etablering af rådgivningscentrer;

medlemsstater; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at prioritere 
energieffektivitet i deres operationelle 
programmer og tilskynder Kommissionen 
og de nationale myndigheder til at udvikle 
fremgangsmåder til fremme af anvendelsen 
af strukturfondene til energieffektive 
foranstaltninger, såsom sikring af en bedre 
informationsspredning helt frem til det 
lokale plan eller etablering af 
rådgivningscentrer;

Or. en

Ændringsforslag 3
Catherine Bearder

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at energibesparende 
foranstaltninger er en omkostningseffektiv
måde til at øge forsyningssikkerheden og 
mindske CO2-emissionerne; er bekymret 
over, hvor få midler fra EFRU der 
anvendes til energieffektive 
foranstaltninger i en række medlemsstater; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne 
til at prioritere energieffektivitet i deres 
operationelle programmer og tilskynder 
Kommissionen og de nationale 
myndigheder til at udvikle 
fremgangsmåder til fremme af anvendelsen 
af strukturfondene til energieffektive 
foranstaltninger, såsom sikring af en bedre 
informationsstrøm helt frem til det lokale 
plan eller etablering af rådgivningscentrer;

1. understreger, at energibesparende 
foranstaltninger ikke blot er den mest 
omkostningseffektive måde til at øge 
forsyningssikkerheden og mindske CO2-
emissionerne, men også kan skabe en 
million arbejdspladser inden 2020 og i 
betydelig grad mindske 
brændstoffattigdommen;  er bekymret 
over, hvor få midler fra EFRU der 
anvendes til energieffektive 
foranstaltninger i en række medlemsstater; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne 
til at prioritere energieffektivitet i deres 
operationelle programmer og tilskynder 
Kommissionen og de nationale 
myndigheder til at udvikle 
fremgangsmåder til fremme af anvendelsen 
af strukturfondene til energieffektive 
foranstaltninger, såsom sikring af en bedre 
informationsstrøm helt frem til det 
regionale og lokale plan eller etablering af 
rådgivningscentrer;

Or. en
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Ændringsforslag 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at energibesparende 
foranstaltninger er en omkostningseffektiv 
måde til at øge forsyningssikkerheden og 
mindske CO2-emissionerne; er bekymret 
over, hvor få midler fra EFRU der 
anvendes til energieffektive 
foranstaltninger i en række medlemsstater; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne 
til at prioritere energieffektivitet i deres 
operationelle programmer og tilskynder 
Kommissionen og de nationale 
myndigheder til at udvikle 
fremgangsmåder til fremme af anvendelsen 
af strukturfondene til energieffektive 
foranstaltninger, såsom sikring af en bedre 
informationsstrøm helt frem til det lokale 
plan eller etablering af rådgivningscentrer;

1. understreger, at energibesparende 
foranstaltninger er en omkostningseffektiv 
måde til at øge forsyningssikkerheden og 
mindske CO2-emissionerne; er bekymret 
over, hvor få midler fra EFRU der 
anvendes til energieffektive 
foranstaltninger i en række medlemsstater; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne 
til at prioritere energieffektivitet i deres 
operationelle programmer og tilskynder 
Kommissionen og de nationale og 
regionale myndigheder til at udvikle 
fremgangsmåder til fremme af anvendelsen 
af strukturfondene til energieffektive 
foranstaltninger, såsom sikring af en bedre 
informationsstrøm helt frem til det lokale 
plan eller etablering af rådgivningscentrer;

Or. en

Ændringsforslag 5
Elisabeth Schroedter

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. erkender, at en af de største hindringer 
for gennemførelsen af energibesparelser på 
lokalt og regionalt plan er behovet for 
indledende investeringer; er overbevist om, 
at enhver foranstaltning på EU-plan bør 
tage behørigt hensyn til indvirkningerne 
på og de budgetmæssige begrænsninger 
for kommuner og regioner;

2. erkender, at en af de største hindringer 
for gennemførelsen af energibesparelser på 
lokalt og regionalt plan er behovet for 
indledende investeringer; mener derfor, at 
EU bør fremme investeringer gennem 
finansiel støtte hertil fra strukturfondene 
og emissionshandelssystemet (ETS);
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Or. en

Ændringsforslag 6
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. erkender, at en af de største hindringer 
for gennemførelsen af energibesparelser på 
lokalt og regionalt plan er behovet for 
indledende investeringer; er overbevist om, 
at enhver foranstaltning på EU-plan bør 
tage behørigt hensyn til indvirkningerne på 
og de budgetmæssige begrænsninger for 
kommuner og regioner;

2. erkender, at en af de største hindringer 
for gennemførelsen af energibesparelser på 
lokalt og regionalt plan er behovet for 
indledende investeringer; er overbevist om, 
at enhver foranstaltning på EU-plan bør 
tage behørigt hensyn til indvirkningerne på 
og de budgetmæssige begrænsninger for 
kommuner og regioner; henstiller derfor, 
at de lokale og regionale repræsentanter 
høres, når der fastlægges 
udviklingsretningslinjer på 
energiområdet, og at der ydes finansiel 
støtte til programmer på lokalt og 
regionalt plan med henblik på anvendelse 
af eksisterende energikilder;

Or. ro

Ændringsforslag 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. erkender, at en af de største hindringer 
for gennemførelsen af energibesparelser på 
lokalt og regionalt plan er behovet for 
indledende investeringer; er overbevist om, 
at enhver foranstaltning på EU-plan bør 
tage behørigt hensyn til indvirkningerne på 
og de budgetmæssige begrænsninger for 
kommuner og regioner;

2. erkender, at en af de største hindringer 
for gennemførelsen af energibesparelser på 
lokalt og regionalt plan er behovet for 
indledende investeringer; er overbevist om, 
at enhver foranstaltning på EU-plan bør 
tage behørigt hensyn til indvirkningerne på 
og de budgetmæssige begrænsninger for 
kommuner og regioner; mener, at de 
specifikke finansielle innovative 
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europæiske programmer bør udarbejdes 
af Kommissionen med henblik på at støtte 
de lokale og regionale myndigheder;

Or. en

Ændringsforslag 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. understreger, at det er nødvendigt at 
udvikle teknisk bistand og 
finansieringsteknik med henblik på lokale 
og regionale myndigheder for at støtte 
lokale aktører med oprettelsen af 
projekter, f.eks. ved at gøre brug af EIB’s 
tekniske bistandsfacilitet ELENA og 
ESCOS’ erfaringer;

Or. fr

Ændringsforslag 9
Seán Kelly

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at der eksisterer forskellige 
hindringer på lokalt og regionalt plan, især 
inden for boligsektoren, som følge af 
finansielle udgifter og lange 
tilbagebetalingsfrister, forskellige 
incitamenter for lejere og boligejere eller 
komplicerede forhandlinger i bygninger 
med flere lejligheder; opfordrer til 
innovative løsninger med henblik på 
fjernelse af disse hindringer, såsom 
renoveringsplaner for kvarterer, finansielle 

4. bemærker, at der eksisterer forskellige 
hindringer på lokalt og regionalt plan, især 
inden for boligsektoren, som følge af 
finansielle udgifter og lange 
tilbagebetalingsfrister, forskellige 
incitamenter for lejere og boligejere eller 
komplicerede forhandlinger i bygninger 
med flere lejligheder; opfordrer til 
innovative, omkostningseffektive løsninger 
med henblik på fjernelse af disse 
hindringer, såsom renoveringsplaner for 
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incitamenter og teknisk bistand; kvarterer, finansielle incitamenter og 
teknisk bistand;

Or. en

Ændringsforslag 10
Elisabeth Schroedter

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer indtrængende til, at man i 
fuld udstrækning udnytter det grønne 
bæredygtige jobpotentiale, som opnås ved 
øget energieffektivitet inden for bygge- og 
anlægssektoren, ved at skabe langsigtede 
rammebetingelser for grønne jobs for at 
stimulere den lokale økonomi;

Or. en

Ændringsforslag 11
Elisabeth Schroedter

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. støtter en decentral tilgang på flere 
planer til energipolitik og 
energieffektivitet, herunder 
"borgmesteraftalen" og initiativet 
"intelligente byer"; understreger 
betydningen af en “bottom-up”-
energipolitisk strategi i EU for byer og 
regioner, hvis mål er at fremme rene, 
energieffektive investeringer; understreger, 
at en tilpasning af den fremtidige 
samhørighedspolitik til Europa 2020-
strategien ville kunne skabe en vigtig 
gennemførelsesmekanisme, som kunne 

5. støtter en decentral tilgang på flere 
planer til energipolitik og 
energieffektivitet, herunder 
"borgmesteraftalen" og initiativet 
"intelligente byer"; understreger 
betydningen af en “bottom-up”-
energipolitisk strategi i EU for byer og 
regioner, hvis mål er at fremme rene, 
energieffektive investeringer; understreger, 
at en tilpasning af den fremtidige 
samhørighedspolitik til Europa 2020-
strategien ville kunne fremme den lokale 
og regionale udvikling og kunne bidrage 
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bidrage til en intelligent, bæredygtig vækst 
i medlemsstater og regioner;

til en intelligent, bæredygtig vækst i 
medlemsstater og regioner;

Or. en

Ændringsforslag 12
Catherine Bearder

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. støtter en decentral tilgang på flere 
planer til energipolitik og 
energieffektivitet, herunder 
"borgmesteraftalen" og initiativet 
"intelligente byer"; understreger 
betydningen af en “bottom-up”-
energipolitisk strategi i EU for byer og 
regioner, hvis mål er at fremme rene, 
energieffektive investeringer; understreger, 
at en tilpasning af den fremtidige 
samhørighedspolitik til Europa 2020-
strategien ville kunne skabe en vigtig 
gennemførelsesmekanisme, som kunne 
bidrage til en intelligent, bæredygtig vækst 
i medlemsstater og regioner;

5. understreger den centrale rolle, som de 
regionale og lokale myndigheder spiller 
med hensyn til at nå 
energibesparelsesmålene og støtter derfor 
en decentral tilgang på flere planer til 
energipolitik og energieffektivitet, 
herunder "borgmesteraftalen" og initiativet 
"intelligente byer";  understreger 
betydningen af en “bottom-up”-
energipolitisk strategi i EU for byer og 
regioner, hvis mål er at fremme rene, 
energieffektive investeringer; understreger, 
at tilpasning af den fremtidige 
samhørighedspolitik til Europa 2020-
strategien kan frembringe en central 
gennemførelsesmekanisme, der vil sikre 
intelligent og bæredygtig vækst i 
medlemsstater og regioner;

Or. en

Ændringsforslag 13
Seán Kelly

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. støtter en decentral tilgang på flere 
planer til energipolitik og 

5. støtter en decentral tilgang på flere 
planer til energipolitik og 
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energieffektivitet, herunder 
"borgmesteraftalen" og initiativet 
"intelligente byer"; understreger 
betydningen af en “bottom-up”-
energipolitisk strategi i EU for byer og 
regioner, hvis mål er at fremme rene, 
energieffektive investeringer; understreger, 
at en tilpasning af den fremtidige 
samhørighedspolitik til Europa 2020-
strategien ville kunne skabe en vigtig 
gennemførelsesmekanisme, som kunne 
bidrage til en intelligent, bæredygtig vækst 
i medlemsstater og regioner;

energieffektivitet, herunder 
"borgmesteraftalen" og initiativet 
"intelligente byer"; understreger 
betydningen af en “bottom-up”-
energipolitisk strategi i EU for byer og 
regioner, hvis mål er at fremme rene, 
energieffektive investeringer; understreger, 
at en tilpasning af den fremtidige 
samhørighedspolitik til Europa 2020-
strategien ville kunne skabe en vigtig 
gennemførelsesmekanisme, som kunne 
bidrage til en intelligent, økonomisk 
konkurrencedygtig og bæredygtig vækst i 
medlemsstater og regioner;

Or. en

Ændringsforslag 14
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. støtter en decentral tilgang på flere 
planer til energipolitik og 
energieffektivitet, herunder 
"borgmesteraftalen" og initiativet 
"intelligente byer"; understreger 
betydningen af en “bottom-up”-
energipolitisk strategi i EU for byer og 
regioner, hvis mål er at fremme rene, 
energieffektive investeringer; understreger, 
at en tilpasning af den fremtidige 
samhørighedspolitik til Europa 2020-
strategien ville kunne skabe en vigtig 
gennemførelsesmekanisme, som kunne 
bidrage til en intelligent, bæredygtig vækst 
i medlemsstater og regioner;

5. støtter en decentral tilgang på flere 
planer til energipolitik og 
energieffektivitet, herunder 
"borgmesteraftalen" og initiativet 
"intelligente byer"; understreger 
betydningen af en “bottom-up”-
energipolitisk strategi i EU for byer og 
regioner, hvis mål er at fremme rene, 
energieffektive investeringer; understreger, 
at en tilpasning af den fremtidige 
samhørighedspolitik til Europa 2020-
strategien ville kunne skabe en vigtig 
gennemførelsesmekanisme, som kunne 
bidrage til en intelligent, bæredygtig vækst
i medlemsstater, regioner og byer;

Or. en



AM\834008DA.doc 11/13 PE450.678v01-00

DA

Ændringsforslag 15
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. bemærker, at der er betydelige 
forskelle mellem de europæiske regioner, 
hvilket hindrer fastlæggelsen af bindende 
ensartede energieffektive mål, som især 
ville pålægge SMV’er urimelige byrder;  
foreslår derfor, at der foretages en fortsat 
kontrol med gennemførelsen af den 
eksisterende lovgivning og iværksættelsen 
af overtrædelsesprocedurer i tilfælde af 
manglende overholdelse;

Or. en

Ændringsforslag 16
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. opfordrer Kommissionen til at 
kombinere den eksisterende europæiske 
lovgivning, som f.eks. økodesigndirektivet 
og energimærkningsdirektivet, i stedet for 
at udvide den yderligere, med henblik på 
at gennemføre EU-lovgivningen mest 
effektivt og gøre brug af synergier, især 
for forbrugeren;

Or. en
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Ændringsforslag 17
Catherine Bearder

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. erkender, at man inden for 
energieffektivitetspolitikken ikke har 
beskæftiget sig tilstrækkeligt med den 
sociale accept i forbindelse med en 
sænkning af energiforbruget; 
understreger, at ikke kun brugernes 
adfærd er altafgørende for, om de 
energieffektive foranstaltninger bliver en 
succes, men også, at forbrugernes tillid 
bør øges; opfordrer til, at der i den 
fremtidige handlingsplan for 
energieffektivitet medtages yderligere 
støtteforanstaltninger for at øge den 
sociale accept;  understreger den centrale 
rolle, som de regionale og lokale planer 
kan komme til at spille, når der skal opnås 
enighed; 

Or. en

Ændringsforslag 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer Kommissionen til at 
forelægge foranstaltninger til bekæmpelse 
af energifattigdom, som i Europa har 
følger for de fattigste husholdninger, og 
aktivt støtte gennemførelsen og 
finansieringen af energieffektivitet i 
boliger;

Or. fr
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Ændringsforslag 19
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. påpeger, at virksomheder gennem 
deres innovative indsats kan spille en 
vigtig rolle ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af energibesparende 
foranstaltninger; håber, at strukturstøtten 
vil tilskynde virksomhederne til aktiv 
deltagelse i projekter inden for 
energieffektivitet.

Or. fr


