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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. 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.);

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;

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;

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;

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;

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;

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.
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