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KORT BEGRUNDELSE

Forbedring af energieffektiviteten er den hurtigste, mest bæredygtige og økonomiske metode 
til at reducere drivhusgasemissionerne og øge energisikkerheden. I betragtning af, at 
klimaændringerne rykker højere og højere op på verdensdagsordenen og den europæiske 
dagsorden, bliver det absolut nødvendigt at nå det europæiske mål med 
energieffektivitetsbesparelser på 20 % inden 2020, der blev fastsat på forårstopmødet, hvilket
vil bidrage væsentligt til at nå målet med reduktion af drivhusgasemissionerne med 20 %
inden 2020.

Energieffektiviteten vedrører en mængde områder såsom transport, byggesektoren, apparatur 
samt produktion og distribution af elektricitet. Med henblik på at nå energieffektivitetsmålet 
er det foruden lovgivningsforanstaltninger også nødvendigt at udvikle energieffektive 
teknologier, omlægge forbrugsvanerne og produktanvendelsen samt give økonomiske 
incitamenter og passende finansiering.

Kommissionens meddelelse: "Handlingsplan for energieffektivitet: udnyttelse af potentialet" 
udgør et væsentligt skridt i retning af opnåelsen af energieffektivitetsmålsætningen, eftersom 
den indeholder en række prioriterede aktioner, der skal iværksættes såvel på europæisk som 
på nationalt og regionalt plan. Det bør understreges, at det vil være muligt mere end halvvejs 
at nå målet på 20 %, hvis de eksisterende lovgivningsforanstaltninger, såsom direktivet om 
bygningers energieffektivitet, anvendes fuldt ud, hvilket nødvendiggør en større indsats fra 
medlemsstaternes side og en styrkelse af den kontrol, der foretages af Kommissionen.

Samtidig bør man understrege behovet for at tilskynde til forskning og øko-innovation på 
området for energieffektivitet, som kan komme til at udgøre en ny "industriel revolution", 
eftersom dette vil bidrage til den økonomiske vækst, til at øge beskæftigelsen, styrke 
konkurrenceevnen og til at nå målene med Lissabon-strategien og give den europæiske 
industri en komparativ fordel.

Den offentlige sektor vil kunne spille en væsentlig rolle gennem valget af energieffektive 
produkter og tjenester, eftersom den kan være foregangseksempel, øge de energieffektive 
produkters markedsandel og bevidstgøre borgerne.

Endelig bør der henvises til det bidrag, som de europæiske borgere selv kan yde, idet de ved 
at ændre deres forbrugsvaner kan gå i spidsen for virkeliggørelsen af målsætningen med 
nedsættelse af energiforbruget. Ved at vælge energieffektive produkter og tjenester og selv 
medvirke til at nedbringe energifrådseriet vil de kunne udgøre en af hoveddrivkræfterne i
bestræbelserne på at øge energieffektiviteten. Dette anerkendes også i handlingsplanen, som 
foreslår konkrete aktioner, såsom oplysningskampagner og indførelse af økonomiske 
incitamenter for forbrugerne.
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FORSLAG

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

1. Bifalder Kommissionens meddelelse: "Handlingsplan for energieffektivitet: udnyttelse af 
potentialet" og støtter de prioriterede aktioner;

2. bifalder den forpligtelse, der er indgået på forårstopmødet 2007, til at nå målet med en 20
% nedbringelse af energiforbruget inden 2020, hvilket samtidig vil bidrage til at nå målet 
med reduktion af drivhusgasemissionerne med 20 % inden 2020; er ligeledes enig i 
nødvendigheden af at indføre midtvejsmålsætninger for nedbringelse af emissionerne;

3. understreger, at anvendelse og kontrol med den gældende fællesskabslovgivning på 
energieffektivitetsområdet vil kunne bidrage til halvvejs at nå målet; opfordrer 
medlemsstaterne til at gøre korrekt brug af de nationale handlingsplaner for 
energieffektivitet;

4. støtter det synspunkt, at den største mulighed for besparelse findes inden for bygninger og 
transport; opfordrer følgelig til, at der iværksættes prioriterede aktioner på disse områder; 
opfordrer ligeledes til en revision af direktivet om bygninger for at udvide dets 
anvendelsesområde og få optaget minimumsforskrifter for effektiviteten på EU-plan;

5. understreger de markedsbaserede redskabers (f.eks. "hvide" certifikater) og de 
økonomiske incitamenters betydning for opnåelsen af energieffektivitetsmålsætningerne 
og styrkelsen af den europæiske konkurrenceevne;

6. understreger behovet for at fremme forskning og øko-innovation på området for 
energieffektive teknologier gennem fremme af investeringer og udveksling af bedste 
praksis, som kan føre til økonomisk vækst og øget beskæftigelse og udgøre en komparativ 
fordel for den europæiske økonomi, idet den bidrager til at nå målene som led i Lissabon-
strategien;

7. opfordrer Kommissionen til at indføre minimumsforskrifter for energieffektivitet inden for 
rammerne af direktivet om miljøplanlægning; slår til lyd for en revision af direktivet om 
mærkning med henblik på, at der optages nye produkter, og en styrkelse af samhørigheden 
mellem disse for at bevidstgøre forbrugerne og gøre det lettere for dem at foretage 
velunderbyggede valg via et klart og integreret system;

8. understreger de offentlige myndigheders afgørende rolle med hensyn til at tilskynde til 
energieffektivitet og støtter indføjelsen af kravene om energieffektivitet i reglerne for 
offentlige kontrakter.
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