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FORSLAG

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

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;

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;

3. understreger, at en vigtig faktor for gennemførelsen af EU’s energibesparende potentiale 
er en hurtig og korrekt gennemførelse af EU-lovgivningen i medlemsstaterne inden for 
områder, som f.eks. bygningers energimæssige ydeevne, energimærkning og miljødesign; 
opfordrer Kommissionen til aktivt at støtte og overvåge gennemførelsesprocessen;

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 
incitamenter og teknisk bistand;

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;


