
AM\754075DA.doc PE415.233v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Regionaludviklingsudvalget

2008/2214(INI)

13.11.2008

ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 25

Udkast til udtalelse
Emanuel Jardim Fernandes
(PE415.006v01-00)

Opfølgning på de nationale energieffektivitetshandlingsplaner: en første 
evaluering
(2008/2214(INI))

Adlib Express Watermark



PE415.233v01-00 2/16 AM\754075DA.doc

DA

AM_Com_NonLegOpinion

Adlib Express Watermark



AM\754075DA.doc 3/16 PE415.233v01-00

DA

Ændringsforslag 1
Jim Higgins

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fremhæver, at en række sektorer kan 
have indflydelse på energieffektiviteten; 
understreger, at det udelukkende er muligt 
at udforme en visionær og langsigtet 
strategi, som sikrer sammenhæng mellem 
projekter, og som skaber de bedste 
resultater, ved hjælp af en global og
koordineret tilgang mellem EU-politikker
og nationale politikker (f.eks. inden for 
områderne samhørighed, landbrug, 
transport, miljø osv.);

1. fremhæver det betydelige potentiale for 
energieffektivitet inden for en lang række 
sektorer; understreger, at det udelukkende 
er muligt at gennemføre en visionær og 
langsigtet strategi, som sikrer 
sammenhæng mellem projekter, og som 
skaber de bedste resultater, ved hjælp af en 
holistisk og koordineret tilgang, der 
omfatter lokale, regionale og nationale 
politikker og fællesskabspolitikker;

Or. en

Ændringsforslag 2
Emanuel Jardin Fernandes

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fremhæver, at en række sektorer kan 
have indflydelse på energieffektiviteten; 
understreger, at det udelukkende er muligt 
at udforme en visionær og langsigtet 
strategi, som sikrer sammenhæng mellem 
projekter, og som skaber de bedste 
resultater, ved hjælp af en global og 
koordineret tilgang mellem EU-politikker 
og nationale politikker (f.eks. inden for 
områderne samhørighed, landbrug, 
transport, miljø osv.);

1. fremhæver, at en række sektorer kan 
have indflydelse på energieffektiviteten; 
understreger, at det udelukkende er muligt 
at udforme en visionær og langsigtet 
strategi, som sikrer sammenhæng mellem 
projekter, og som skaber de bedste 
resultater, ved hjælp af større teknologisk 
innovation og en global og koordineret 
tilgang mellem EU-politikker og nationale 
politikker (f.eks. inden for områderne 
samhørighed, landbrug, transport, miljø 
osv.);

Or. pt
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Ændringsforslag 3
Jim Higgins

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger, at energieffektivitet skal 
behandles som en europæisk og global 
prioritet under hensyntagen til stigningen 
i den globale efterspørgsel efter energi, de 
stigende olie- og gaspriser og 
virkningerne af klimaændringer;

Or. en

Ændringsforslag 4
Jim Higgins

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger forholdet mellem energi og 
territorial samhørighed, som det påpeges i 
grønbogen om territorial samhørighed, med 
hensyn til både
energieffektiviseringstiltagenes positive 
bidrag til en bæredygtig udvikling og de 
potentielle langsigtede løsninger for 
isolerede regioner; opfordrer 
Kommissionen til at tage mest muligt 
hensyn til disse områder, især bjerg- og 
fjernområder, samt at fremlægge 
presserende konkrete foranstaltninger, 
som er tilpasset disse områders særlige 
karakteristika og begrænsninger, med 
henblik på at sikre bedre 
energieffektivitet;

2. understreger forholdet mellem energi og 
territorial samhørighed, som det påpeges i 
grønbogen om territorial samhørighed, med 
hensyn til energieffektiviseringstiltagenes 
positive bidrag til en bæredygtig udvikling,
betydningen af en veludformet fysisk 
strategi og udviklingen af langsigtede 
løsninger for alle regioner;

Or. en
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Ændringsforslag 5
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger forholdet mellem energi og 
territorial samhørighed, som det påpeges i 
grønbogen om territorial samhørighed, med 
hensyn til både 
energieffektiviseringstiltagenes positive 
bidrag til en bæredygtig udvikling og de 
potentielle langsigtede løsninger for 
isolerede regioner; opfordrer 
Kommissionen til at tage mest muligt 
hensyn til disse områder, især bjerg- og 
fjernområder, samt at fremlægge 
presserende konkrete foranstaltninger, 
som er tilpasset disse områders særlige 
karakteristika og begrænsninger, med 
henblik på at sikre bedre 
energieffektivitet;

2. understreger forholdet mellem energi og 
territorial samhørighed, som det påpeges i 
grønbogen om territorial samhørighed, med 
hensyn til både 
energieffektiviseringstiltagenes positive 
bidrag til en bæredygtig udvikling og de 
potentielle langsigtede løsninger for 
isolerede regioner; 

Or. cs

Ændringsforslag 6
Rolf Berend

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger forholdet mellem energi og 
territorial samhørighed, som det påpeges i 
grønbogen om territorial samhørighed, med 
hensyn til både 
energieffektiviseringstiltagenes positive 
bidrag til en bæredygtig udvikling og de 
potentielle langsigtede løsninger for 
isolerede regioner; opfordrer 
Kommissionen til at tage mest muligt 

2. understreger forholdet mellem energi og
territorial samhørighed, som det påpeges i 
grønbogen om territorial samhørighed, med 
hensyn til både 
energieffektiviseringstiltagenes positive 
bidrag til en bæredygtig udvikling og de 
potentielle langsigtede løsninger for 
isolerede regioner; opfordrer 
Kommissionen til sammen med 
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hensyn til disse områder, især bjerg- og 
fjernområder, samt at fremlægge 
presserende konkrete foranstaltninger, som 
er tilpasset disse områders særlige 
karakteristika og begrænsninger, med 
henblik på at sikre bedre energieffektivitet;

medlemsstaterne at tage mest muligt 
hensyn til disse områder, især bjerg- og 
fjernområder, samt at fremlægge 
presserende konkrete foranstaltninger, som 
er tilpasset disse områders særlige 
karakteristika og begrænsninger, med 
henblik på at sikre bedre energieffektivitet;

Or. de

Ændringsforslag 7
Emanuel Jardim Fernandes

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger forholdet mellem energi og 
territorial samhørighed, som det påpeges i 
grønbogen om territorial samhørighed, med 
hensyn til både 
energieffektiviseringstiltagenes positive 
bidrag til en bæredygtig udvikling og de 
potentielle langsigtede løsninger for 
isolerede regioner; opfordrer 
Kommissionen til at tage mest muligt 
hensyn til disse områder, især bjerg- og 
fjernområder, samt at fremlægge 
presserende konkrete foranstaltninger, som 
er tilpasset disse områders særlige 
karakteristika og begrænsninger, med 
henblik på at sikre bedre energieffektivitet;

2. understreger forholdet mellem energi og 
territorial samhørighed, som det påpeges i 
grønbogen om territorial samhørighed, med 
hensyn til både 
energieffektiviseringstiltagenes positive 
bidrag til en bæredygtig udvikling og de 
potentielle langsigtede løsninger for 
isolerede regioner; opfordrer 
Kommissionen til at tage mest muligt 
hensyn til disse områder, især bjerg- og 
fjernområder, samt at fremlægge flere 
presserende konkrete foranstaltninger, som 
er tilpasset disse områders særlige 
karakteristika og begrænsninger, i samråd 
med medlemsstaterne og inden for 
rammerne af nationale 
energieffektivitetsplaner med henblik på at 
sikre bedre energieffektivitet;

Or. pt

Ændringsforslag 8
Ramona Nicole Mănescu

Udkast til udtalelse
Punkt 2
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger forholdet mellem energi og 
territorial samhørighed, som det påpeges i 
grønbogen om territorial samhørighed, med 
hensyn til både 
energieffektiviseringstiltagenes positive 
bidrag til en bæredygtig udvikling og de 
potentielle langsigtede løsninger for 
isolerede regioner; opfordrer 
Kommissionen til at tage mest muligt 
hensyn til disse områder, især bjerg- og 
fjernområder, samt at fremlægge 
presserende konkrete foranstaltninger, som 
er tilpasset disse områders særlige 
karakteristika og begrænsninger, med 
henblik på at sikre bedre energieffektivitet;

2. understreger forholdet mellem energi og 
territorial samhørighed, som det påpeges i 
grønbogen om territorial samhørighed, med 
hensyn til både 
energieffektiviseringstiltagenes positive 
bidrag til en bæredygtig udvikling og de 
potentielle langsigtede løsninger for 
isolerede regioner; opfordrer 
Kommissionen til at tage mest muligt 
hensyn til disse områder, især bjerg- og 
fjernområder og regionerne i de nye 
medlemsstater, samt at fremlægge 
presserende konkrete foranstaltninger, som 
er tilpasset disse områders særlige 
karakteristika og begrænsninger, med 
henblik på at sikre bedre energieffektivitet;

Or. en

Ændringsforslag 9
Jill Evans

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger forholdet mellem energi og 
territorial samhørighed, som det påpeges i 
grønbogen om territorial samhørighed, med 
hensyn til både 
energieffektiviseringstiltagenes positive 
bidrag til en bæredygtig udvikling og de 
potentielle langsigtede løsninger for 
isolerede regioner; opfordrer 
Kommissionen til at tage mest muligt 
hensyn til disse områder, især bjerg- og 
fjernområder, samt at fremlægge 
presserende konkrete foranstaltninger, som 
er tilpasset disse områders særlige 
karakteristika og begrænsninger, med 
henblik på at sikre bedre energieffektivitet;

2. understreger forholdet mellem energi og 
territorial samhørighed, som det påpeges i 
grønbogen om territorial samhørighed, med 
hensyn til både 
energieffektiviseringstiltagenes positive 
bidrag til en bæredygtig udvikling, 
energisikkerhed og de potentielle 
langsigtede løsninger for isolerede 
regioner; opfordrer Kommissionen til at 
tage mest muligt hensyn til disse områder, 
især bjerg- og fjernområder, samt at 
fremlægge presserende konkrete 
foranstaltninger, som er tilpasset disse 
områders særlige karakteristika og 
begrænsninger, med henblik på at sikre 
bedre energieffektivitet;
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Or. en

Ændringsforslag 10
Jim Higgins

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. konstaterer, at de midler, der tildeles 
energirelaterede projekter, fortsat er 
utilstrækkelige i de fleste medlemsstater; 
opfordrer medlemsstater og regioner til at 
gøre større brug af strukturfondene til dette 
formål samt til at iværksætte tematiske 
indkaldelser af forslag vedrørende 
energirelaterede projekter;

3. bemærker med beklagelse, at de midler, 
der tildeles energirelaterede projekter, 
fortsat er utilstrækkelige i de fleste 
medlemsstater og ikke i tilstrækkelig grad 
tager hensyn til regionale forskelle; 
opfordrer, medlemsstaterne til i 
forbindelse med gennemførelsen af deres 
respektive operationelle programmer at 
fokusere på innovative foranstaltninger 
med henblik på udvikling af 
omkostningseffektive og energieffektive 
løsninger, da samhørighedspolitikken 
danner ramme om finansieringsprojekter 
i tilknytning til energieffektivitet, brug af 
vedvarende energi og også 
energiinfrastruktur;

Or. en

Ændringsforslag 11
Jill Evans

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. konstaterer, at de midler, der tildeles 
energirelaterede projekter, fortsat er 
utilstrækkelige i de fleste medlemsstater; 
opfordrer medlemsstater og regioner til at 
gøre større brug af strukturfondene til dette 
formål samt til at iværksætte tematiske 
indkaldelser af forslag vedrørende 

3. konstaterer, at de midler, der tildeles 
energirelaterede projekter, særlig 
energieffektivitetsprojekter, fortsat er 
utilstrækkelige i de fleste medlemsstater; 
opfordrer medlemsstater og regioner til at 
gøre større brug af strukturfondene til dette
formål samt til at iværksætte tematiske 
indkaldelser af forslag vedrørende 
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energirelaterede projekter; energirelaterede projekter;

Or. en

Ændringsforslag 12
Ramona Nicole Mănescu

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. konstaterer, at de midler, der tildeles 
energirelaterede projekter, fortsat er 
utilstrækkelige i de fleste medlemsstater; 
opfordrer medlemsstater og regioner til at 
gøre større brug af strukturfondene til dette 
formål samt til at iværksætte tematiske 
indkaldelser af forslag vedrørende 
energirelaterede projekter;

3. konstaterer, at de midler, der tildeles 
energirelaterede projekter, fortsat er 
utilstrækkelige i de fleste medlemsstater; 
opfordrer medlemsstater og regioner til at 
gøre større brug af strukturfondene til dette 
formål samt til at iværksætte tematiske 
indkaldelser af forslag vedrørende 
energirelaterede projekter; understreger, at 
den private sektor med støtte i nationale 
foranstaltninger skal spille en mere 
fremtrædende rolle i investering i og 
udvikling af nye, bæredygtige 
energiteknologier, samtidig med at der 
også gennemføres innovative 
foranstaltninger med det formål at indføre 
en tankegang, der fokuserer mere på 
energieffektivitet; mener, at dette kun kan 
resultere i en situation til alles bedste for 
såvel den offentlige som den private 
sektor;

Or. en

Ændringsforslag 13
Jim Higgins

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. opfordrer Kommissionen til at 
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samarbejde med de relevante aktører om 
at sikre, at der lægges tilstrækkelig vægt 
på hensyntagen til alle regioners særlige 
karakteristika og udfordringer, herunder 
øer, bjerg- og fjernområder, når der 
fremlægges foranstaltninger, der sikrer 
større effektivitet;

Or. en

Ændringsforslag 14
Jim Higgins

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. opfordrer medlemsstaterne til, hvor 
det er muligt, at gøre omfattende brug af 
alternative vedvarende energikilder som 
f.eks. vind, biomasse og biobrændsel samt 
bølge- og tidevandsenergi;

Or. en

Ændringsforslag 15
Jim Higgins

Udkast til udtalelse
Punkt 3 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3c. opfordrer medlemsstaterne til at 
udvikle langsigtede 
bevidstgørelseskampagner om 
energieffektivitet, der fokuserer på 
effektivitet i såvel offentlige som private 
bygninger og på at overbevise 
befolkningen om, at energieffektivitet kan 
medføre reelle besparelser; opfordrer 
ligeledes medlemsstaterne til at udvikle 
mekanismer til at fremme investeringer i 
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energieffektivitetsprojekter og 
energitjenesteselskaber;

Or. en

Ændringsforslag 16
Ramona Nicole Mănescu

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. tilskynder navnlig medlemsstaterne og 
regionerne til at anvende strukturfondene
til at oprette tematiske netværk på deres 
områder inden for rammerne af den 
samordnede indsats, som er fastsat i 2008-
arbejdsprogrammet Intelligent Energi i 
Europa, med henblik på at modtage 
oplysninger om andre EU-regioners 
fremgangsmåder, hvad angår effektiv 
anvendelse af energi, og for at udveksle 
knowhow og erfaring inden for dette 
område;

4. tilskynder navnlig medlemsstaterne og 
regionerne til at anvende struktur- og 
samhørighedsfondene til at oprette 
tematiske netværk på deres områder inden 
for rammerne af den samordnede indsats, 
som er fastsat i 2008-arbejdsprogrammet 
Intelligent Energi i Europa, med henblik på 
at modtage oplysninger om andre EU-
regioners vellykkede fremgangsmåder, 
hvad angår effektiv anvendelse af energi, 
og for at udveksle knowhow og erfaring 
inden for dette område; opfordrer 
Kommissionen til i forbindelse med den 
europæiske regionalpolitik at fremme 
udbredelsen af nationale og regionale 
programmer for at fremme større 
investeringer i forbedring af 
energieffektiviteten på alle områder, 
herunder flerfamiliebyggeri og det sociale 
boligbyggeri;

Or. en

Ændringsforslag 17
Jill Evans

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer medlemsstaterne og 
regionerne til at øge anvendelsen af 
strukturfondene til innovation inden for 
og forskning i energieffektivitet for at 
fremme grønne teknologier og bæredygtig 
økonomisk udvikling på lokalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 18
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. anmoder i forbindelse med den næste 
programmeringsperiode for 
strukturfondene Kommissionen om at 
overveje prioritetskriterier, der fastsætter
energieffektivitetsmål eller indfører 
konkrete energibesparende foranstaltninger 
og teknologier, herunder gennem 
anvendelse af partnerskaber samt i 
projekter såsom renovering af bygninger, 
modernisering af anlæg til opvarmning i 
byerne og produktion af varme og 
elektricitet;

5. anmoder i forbindelse med den næste 
programmeringsperiode for 
strukturfondene Kommissionen om at 
overveje fremme af energieffektivitetsmål 
og fremme af energibesparende 
foranstaltninger og teknologier og en 
effektiv anvendelse heraf, herunder 
gennem fremme af partnerskaber samt i 
projekter såsom renovering af bygninger, 
modernisering af gadebelysning, 
miljøvenlig transport, modernisering af 
anlæg til opvarmning i byerne og 
produktion af varme og elektricitet;

Or. cs

Ændringsforslag 19
Jill Evans

Udkast til udtalelse
Punkt 5
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. anmoder i forbindelse med den næste 
programmeringsperiode for 
strukturfondene Kommissionen om at 
overveje prioritetskriterier, der fastsætter 
energieffektivitetsmål eller indfører
konkrete energibesparende foranstaltninger 
og teknologier, herunder gennem 
anvendelse af partnerskaber samt i 
projekter såsom renovering af bygninger, 
modernisering af anlæg til opvarmning i 
byerne og produktion af varme og 
elektricitet;

5. anmoder i forbindelse med den næste 
programmeringsperiode for 
strukturfondene Kommissionen om at 
udvikle prioritetskriterier, der fastsætter 
energieffektivitetsmål ledsaget af støtte til 
gennemførelse af konkrete 
energibesparende foranstaltninger og 
teknologier, herunder gennem anvendelse 
af partnerskaber samt i projekter såsom 
renovering af bygninger, modernisering af 
anlæg til opvarmning i byerne og 
produktion af varme og elektricitet;

Or. en

Ændringsforslag 20
Emanuel Jardim Fernandes

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. anmoder i forbindelse med den næste 
programmeringsperiode for 
strukturfondene Kommissionen om at 
overveje prioritetskriterier, der fastsætter 
energieffektivitetsmål eller indfører 
konkrete energibesparende foranstaltninger 
og teknologier, herunder gennem 
anvendelse af partnerskaber samt i 
projekter såsom renovering af bygninger, 
modernisering af anlæg til opvarmning i 
byerne og produktion af varme og 
elektricitet;

5. anmoder i forbindelse med den næste 
programmeringsperiode for 
strukturfondene Kommissionen om at 
styrke de prioritetskriterier, der fastsætter 
energieffektivitetsmål eller indfører 
konkrete energibesparende foranstaltninger 
og teknologier, herunder gennem 
anvendelse af partnerskaber samt i 
projekter såsom renovering af bygninger, 
modernisering af anlæg til opvarmning i 
byerne og produktion af varme og 
elektricitet;

Or. pt
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Ændringsforslag 21
Emanuel Jardim Fernandes

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. fremhæver den strategiske rolle, som 
EU's offentlige myndigheder spiller, 
særligt på regionalt og lokalt plan, for at 
sikre den nødvendige institutionelle støtte 
til initiativer til fremme af 
energieffektivitet; anbefaler, at der 
iværksættes nogle virkningsfulde 
oplysningskampagner, eksempelvis via 
anvendelsen af letforståelig 
energieffektivitetsmærkning, og nogle 
energirelaterede pilotprojekter samt 
træning på de regionale og lokale 
myndigheders områder med henblik på at 
forbedre borgernes viden og ændre deres 
vaner;

6. fremhæver den strategiske rolle, som 
EU's offentlige myndigheder spiller, 
særligt på regionalt og lokalt plan, for at 
styrke gennemførelsen af den nødvendige 
institutionelle støtte til initiativer til 
fremme af energieffektivitet, som det 
fremgår af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 
2006 om energieffektivitet i 
slutanvendelserne og om energitjenester1; 
anbefaler en styrkelse af nogle 
virkningsfulde oplysningskampagner, 
eksempelvis via anvendelsen af 
letforståelig energieffektivitetsmærkning, 
og nogle energirelaterede pilotprojekter 
samt træning på de regionale og lokale 
myndigheders områder med henblik på at 
forbedre borgernes viden og ændre deres 
vaner;

Or. pt

Ændringsforslag 22
Ramona Nicole Mănescu

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. fremhæver den strategiske rolle, som 
EU's offentlige myndigheder spiller, 
særligt på regionalt og lokalt plan, for at 
sikre den nødvendige institutionelle støtte 
til initiativer til fremme af 
energieffektivitet; anbefaler, at der 

6. fremhæver den strategiske rolle, som 
EU's offentlige myndigheder spiller, 
særligt på regionalt og lokalt plan, for at 
sikre den nødvendige institutionelle støtte 
til initiativer til fremme af 
energieffektivitet; anbefaler, at der 

                                               
1 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 64.
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iværksættes nogle virkningsfulde 
oplysningskampagner, eksempelvis via 
anvendelsen af letforståelig 
energieffektivitetsmærkning, og nogle 
energirelaterede pilotprojekter samt 
træning på de regionale og lokale 
myndigheders områder med henblik på at 
forbedre borgernes viden og ændre deres 
vaner;

iværksættes nogle virkningsfulde 
oplysnings- og uddannelseskampagner, 
eksempelvis via anvendelsen af 
letforståelig energieffektivitetsmærkning, 
og nogle energirelaterede pilotprojekter 
samt træning på de regionale og lokale 
myndigheders områder med henblik på at 
forbedre borgernes viden og ændre deres 
vaner;

Or. en

Ændringsforslag 23
Jill Evans

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. understreger den centrale rolle, som 
transportsektoren spiller i forbindelse med 
nedbringelse af energiforbruget og 
fremme af energieffektivitet; understreger 
behovet for, at medlemsstaterne og deres 
regioner fremmer foranstaltninger, der 
sigter på at undgå, nedbringe og 
begrænse vej- og lufttrafikken, og 
opfordrer dem desuden til at overføre en 
betydelig del af deres trafik til mere 
bæredygtige transportformer (omlægning 
mellem transportformer), samtidig med at 
de forbedrer alle transportformers 
effektivitet;

Or. en

Ændringsforslag 24
Rolf Berend

Udkast til udtalelse
Punkt 7
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. mener, at de offentlige myndigheder på 
alle niveauer bør være de første til at 
statuere et eksempel gennem brugen af 
energieffektivt udstyr i deres lokaler, 
inddragelse af bæredygtighedskriterier i 
forbindelse med deres indgåelse af 
kontrakter samt fremme af 
energibesparende metoder i deres daglige 
arbejde.

7. mener, at de offentlige myndigheder på 
alle niveauer afhængigt af deres 
finansielle omstændigheder bør være de 
første til at statuere et eksempel gennem 
brugen af energieffektivt udstyr i deres 
lokaler, inddragelse af 
bæredygtighedskriterier i forbindelse med 
deres indgåelse af kontrakter samt fremme 
af energibesparende metoder i deres 
daglige arbejde.

Or. de

Ændringsforslag 25
Jill Evans

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. mener, at de offentlige myndigheder på 
alle niveauer bør være de første til at 
statuere et eksempel gennem brugen af 
energieffektivt udstyr i deres lokaler, 
inddragelse af bæredygtighedskriterier i 
forbindelse med deres indgåelse af 
kontrakter samt fremme af 
energibesparende metoder i deres daglige 
arbejde.

7. mener, at de offentlige myndigheder på 
alle niveauer bør være de første til at 
statuere et eksempel gennem brugen af 
energieffektivt udstyr i deres lokaler, 
indførelsen af grønne offentlige indkøb i 
deres procedurer samt fremme af 
energibesparende metoder i deres daglige 
arbejde.

Or. en
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