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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. bifalder konklusionerne fra Det Europæiske Råd af 9. marts, herunder især afgørelsen 
om, at EU i afventning af en global og samlet aftale for tiden efter 2012 skal påtage sig en 
fast ensidig forpligtelse til en reduktion af drivhusgasemissionerne på mindst 20 % frem 
til 2020 i forhold til 1990, samt de meget ambitiøse kvantitative mål, der blev sat for 
energieffektivitet, vedvarende energi og brug af biobrændstoffer;

2. bifalder endvidere, at "En ny energipolitik for Europa" fuldt ud respekterer 
medlemsstaternes valg af energimix og deres suverænitet over primære energikilder 
samtidig med, at politikken er understøttet af en ånd af solidaritet mellem 
medlemsstaterne, hvilket sikrer en integreret strategi med sigte på at bekæmpe 
klimaændringer og fremme miljømæssig bæredygtighed;

3. fastholder, at Europa-Parlamentet i forbindelse med den årlige revision af 
energihandlingsplanen hvert år underrettes om de fremskridt og resultater, der er opnået 
ved gennemførelsen af EU's energi- og klimaændringspolitik, og at dette sker inden den 
årlige behandling i Det Europæiske Råd;

4. opfordrer indtrængende Kommissionen til snarest muligt at forelægge sit forslag til 
direktiv om vedvarende energikilder og opfordrer den til klart at definere regionernes og 
de lokale myndigheders roller og ansvar i forbindelse med gennemførelse af politikken;

5. opfordrer de medlemsstater, der ikke allerede har gjort det, til hurtigt at tage skridt til at 
gennemføre direktiv 2002/91/EF om bygningers energimæssige ydeevne;

6. opfordrer følgelig regionerne og de lokale myndigheder til systematisk at lægge vægt på 
nødvendigheden af, at nye anlæg og bygninger er kulstofneutrale, samt forenkle og 
fremskynde de administrative procedurer, der er nødvendige for udviklingen af 
vedvarende energikilder;

7. opfordrer medlemsstaterne, regionerne og de lokale myndigheder til at sikre, at klar 
information, der fremmer de teknologiske aspekter af fotovoltaisk energiproduktion, og 
teknisk og praktisk information angående biobrændstoffer gøres tilgængelige for den 
brede offentlighed, samt at der stilles finansielle incitamenter til rådighed af de 
forskellige myndigheder;

8. opfordrer til, at der stilles midler til rådighed under den territoriale samhørighed med 
henblik på at fremme grænseoverskridende og interregionalt samarbejde mellem de 
regionale myndigheder, de lokale myndigheder og ngo'er for at fremme en integreret 
strategi på området for energipolitik;

9. opfordrer indtrængende de regionale myndigheder, de lokale myndigheder og ngo'er til at 
benytte sig af mulighederne for finansiering under FP7 for at fremme teknologier for 
vedvarende energi og brugen af biobrændstoffer;
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10. mener, at udfordringerne som følge af klimaændringen bør betragtes som en mulighed for 
at investere i nye teknologier med henblik på at fremme miljøbæredygtighed og øge 
virksomhedernes konkurrenceevne og desuden som en mulighed for at fuldende det indre 
marked for gas og elektricitet, hvilke vil føre til en mere sammenhængende og sikker 
forsyning.


