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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. glæder sig over Kommissionens meddelelse vedrørende energieffektivitet1; beklager 
imidlertid manglen på visioner med hensyn til proceduren for gennemførelse af de 
foreslåede handlinger;

2. understreger den centrale rolle, som EU's regionale og lokale myndigheder skal spille 
med hensyn til opnåelse af målet med en energibesparelse på 20 % inden 20202, især via 
deres handlinger som forbrugere, virksomhedsledere, leverandører, tilsynsmyndigheder 
og rådgivere med ansvar for kontrol med og indflydelse på afgørelser på energiområdet; 
glæder sig derfor over, at Kommissionen agter at fremme tilslutningen af decentraliserede 
produktionsanlæg til forsyningsnettene; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til 
at præcisere det lovgivningsinstrument, den agter at foreslå, såvel som tidsrammen for 
gennemførelsen heraf;

3. opfordrer Kommissionen til at kræve systematisk støtte til energieffektivitet i hver enkelt 
medlemsstat i forbindelse med genbehandlingen af de operationelle programmer, hvori 
prioriteterne for gennemførelsen af strukturfondene fastsættes; opfordrer indtrængende de 
nye medlemsstater til på passende vis at støtte investering af fællesskabsmidler i 
energieffektiv istandsættelse af bygninger og modernisering af fjernvarmeanlæg;

4. tilskynder de regionale og lokale myndigheder til på hensigtsmæssig vis at gennemføre 
direktivet om bygningers energimæssige ydeevne3; anmoder Kommissionen om at 
udarbejde retningslinjer for kontrolmekanismer for at sikre en korrekt gennemførelse af 
dette direktiv såvel som præcise evalueringssystemer;

5. tilskynder de regionale og lokale myndigheder til at tjene som et godt eksempel, idet de 
indfører energibesparelsesprogrammer i offentlige bygninger og medtager energieffektive 
kriterier i offentlige indkøb; opfordrer Kommissionen til at hjælpe de lokale myndigheder 
med at deltage i fælles indkøb af energieffektive produkter, idet den fastlægger en klar 
ramme, der skal lette definitionen på målelige målsætninger og kvalitetskriterier;

6. opfordrer de regionale og lokale myndigheder til at udvikle nære partnerskaber med 
regionale energiagenturer for at forbedre uddannelsesfaciliteterne for energiteknikere og 
eksperter, der arbejder inden for beslægtede sektorer; understreger behovet for bedre
koordinerede net af lokale aktører med henblik på at sprede bedste praksis indenfor 
energieffektivitet til mindre udviklede regioner.

  
1 Meddelelse fra Kommissionen om "Handlingsplan for energieffektivitet: udnyttelse af potentialet" 
(KOM(2006)0545). 
2 Kommissionens grønbog om "Energieffektivitet - eller hvordan vi kan få mere ud af mindre", 
(KOM(2005)0265).
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige 
ydeevne.
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