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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet framhåller att energieffektivitet är det mest kostnadseffektiva sättet att 
minska koldioxidutsläpp och andra utsläpp. Energieffektivitet utgör ett unikt tillfälle att 
främja och skapa sysselsättning och samtidigt minska beroendet av importerad energi.
Parlamentet noterar att energibesparingarna, enligt kommissionen, skulle kunna bli över 
1 000 euro per hushåll och år.

2. Europaparlamentet anser att man, trots de framsteg som gjorts exempelvis genom 
antagande av energieffektivitetspaketet, nuvarande lagstiftning och åtgärder om 
energieffektivitet, inte kommer att kunna ta till vara hela den kostnadseffektiva 
energisparpotentialen. Parlamentet konstaterar att den politik som genomförts fram till 
utgången av 2009 har gett oss besparingar på omkring 9 procent jämfört med vad som 
planerats för 2020. EU:s kostnadseffektiva energisparmål på 20 procent verkar inte kunna 
uppnås utan ytterligare åtgärder.

3. Europaparlamentet poängterar att medan det är ett bindande mål för EU att 20 procent av 
energikällorna ska vara förnybara år 2020 (RES-direktivet), och det finns ett direktiv om 
tillvägagångssätten för att nå detta mål, så finns ingen liknande lagstiftning avseende 
energieffektivitet, som är en mer kostnadseffektiv åtgärd. Parlamentet anser därför att 
framtida EU-lagstiftning bör bana väg för lika stora investeringar i energieffektivitet som i 
förnybara energikällor och uppmanar kommissionen att innan slutet av 2010 lägga fram 
ett lagstiftningsförslag som påminner om RES-direktivet och som skulle medföra ett 
bindande mål att minska energikonsumtionen med 25 procent genom energieffektivitet.

4. Europaparlamentet poängterar att det bör läggas ned ytterligare arbete på att främja 
förnybar energi och att medlemsstaternas regeringar bör åta sig att anta en långsiktig 
rättslig ram, som garanterar långsiktiga investeringar och öppnande av marknaderna. 
Parlamentet betonar att en rimlig subventionspolitik är en nödvändig förutsättning för att 
skapa incitament som möjliggör en kostnadsminskande teknisk utveckling.

5. Europaparlamentet framhåller att informations- och kommunikationstekniken (IKT) 
betyder mycket för att energieffektiviteten ska förbättras och betonar vikten av IKT, 
framför allt i form av smarta mätare och smarta nät, för att förnybar energi ska integreras i
energiförsörjningen.

6. Europaparlamentet påpekar att även långsiktiga mål är av högsta vikt för ekonomiska 
aktörer och föreslår därför långsiktiga mål för att minska energikonsumtionen med 
42 procent fram till 2030 och 75 procent fram till 2050.

7. Europaparlamentet efterlyser åtgärder mot rekyleffekter, så att det man vinner tack vare 
förbättrad teknik inte går förlorat genom att energipriserna pressas ned och konsumtionen 
ökar.
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8. Europaparlamentet framhåller att genomförandet av direktivet om ekodesign är en viktig 
prioritering och upprepar att direktivet redan innehåller genomförandeåtgärder för 
12 produktgrupper fram till 2007. Parlamentet vidhåller att kommissionen och 
medlemsstaterna måste förbättra marknadsövervakningen för att säkerställa att 
produkterna, framför allt de som importeras, följer gällande föreskrifter, och ber 
kommissionen och medlemsstaterna att förbättra kommunikationen om åtgärderna. 
Parlamentet framhåller att det enligt direktivet ska fastställas minimikrav på lägsta 
livscykelkostnadsnivå, med beaktande av de produkter på marknaden som har bäst 
prestanda.

9. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att stödja nationella åtgärder i form av 
skattepolitiska incitament eller subventioner förenliga med EU:s bestämmelser om statligt 
stöd, för att öka efterfrågan på energieffektivitetstjänster.

10. Europaparlamentet understryker att ytterligare vinster i fråga om energieffektivitet, 
frånsett ett korrekt genomförande av direktivet om ekodesign, för vissa branscher bäst kan 
uppnås genom användning av integrativa system. Kommissionen uppmanas att ingående 
undersöka dessa möjligheter och lägga fram lämpliga lagstiftningsredskap som öppnar för 
ett annat tillvägagångssätt där energieffektiviteten åtgärdas på systemnivå snarare än bara 
på produktnivå.

11. Europaparlamentet beklagar djupt att det går så trögt och att ambitionsnivån sänkts i fråga 
om genomförandeåtgärderna för ekodesign av viktiga energianvändande produkter, såsom 
varmvattenberedare och ångpannor. Parlamentet bekymrar sig för att detta tyder på en 
bristande politisk vilja hos kommissionen att uppnå energieffektivitetsmålen.

12. Europaparlamentet anser att alla styrmedel skyndsamt måste anlitas, också fordons- och 
bränsleskatter, märkning, miniminormer för effektiviteten samt åtgärder för att förbättra 
och gynna kollektivtrafiken, för att åtgärda utsläppen från transporterna.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag om 
omarbetning av direktivet om energitjänster, som innehåller krav på energileverantörer att 
minska sin energikonsumtion. Parlamentet yrkar på att ett sådant förslag både skulle få 
små och medelstora företag att delta i energieffektivitetsåtgärder och uppmuntra enskilda 
hushåll att arbeta mot samma mål.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja och främja anläggandet och 
utvecklingen av ett europeiskt nät för högspänd likström med vars hjälp man kan optimera 
tillvaratagandet av förnybar energi, framför allt vindkraft och vattenkraft. Via det här nätet 
skulle energi kunna överföras på långa avstånd och med små energiförluster, och det 
skulle samtidigt möjliggöra synergieffekter mellan alla källor till förnybar energi.

15. Europaparlamentet betonar vikten av att kraftvärmeproduktion, i synnerhet 
mikroanläggningar för kraftvärme, används för hus med 1–3 familjer. Kommissionen 
ombeds undersöka vilken reglering och finansiering som krävs för att utnyttja kraftvärme 
fullt ut och att lägga fram nödvändiga initiativ och regleringsåtgärder.

16. Europaparlamentet understryker vikten av ett kraftvärmenät eller ett nät för distribution av 
el, fjärrvärme och fjärrkyla, som i praktiken skulle fördubbla den allmänna 
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energieffektiviteten. Parlamentet påpekar därutöver att värme eller kyla skulle kunna ge 
nätet ökad flexibilitet i under belastningstoppar, så att el kan produceras och värme lagras 
vid tillfällen då produktionen överstiger de lokala behoven.

17. Europaparlamentet vill ha en lagstiftningsram med garantier, för att alla fastigheter, också 
de nuvarande, på lång sikt ska vara klimatneutrala.

18. Europaparlamentet poängterar att det klart bör framgå vilka ekonomiska resurser som kan 
tas i anspråk för åtgärder och projekt inom området energieffektivitet (det finns klart 
fastställda budgetar för motsvarande åtgärder inom området förnybar energi). Här bör man 
se till att tillgängliga resurser används optimalt, till exempel strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden, den tekniska biståndsresursen Elena och de återstående medlen 
från den europeiska ekonomiska återhämtningsplanen som kan användas för projekt med 
anknytning till energieffektivitet eller förnybar energi. När nya finansieringsinstrument 
utvecklas anser parlamentet hänsyn bör tas till de ovannämnda och andra redan 
tillgängliga instrument i medlemsstaterna, för att synergieffekter ska uppnås och 
överlappningar undvikas. 

19. Europaparlamentet understryker vikten av en lämplig finansiering för energieffektiviteten, 
bland annat i form av en del av intäkterna från auktionering av utsläppsrätter och vidhåller 
att energieffektiviteten måste prioriteras i nästa ramprogram för forskning och utveckling 
(det åttonde).

20. Europaparlamentet rekommenderar att det inrättas en energieffektivitetsfond i varje 
medlemsstat eller alternativt en europeisk energieffektivitetsfond. De kombinerade 
fonderna eller den europeiska fonden bör sammanlagt förfoga över minst 2 miljarder euro 
per år.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla lämpliga europaomfattande 
stödinstrument för området energieffektivitet och samordna dem med medlemsstaterna för 
att skapa flera incitament och så snabbt som möjligt nå målen med att minska 
koldioxidutsläppen.

22. Europaparlamentet påpekar att den nya handlingsplanen för energieffektivitet bör ha som 
ett av sina mål att fullständigt integrera energieffektivitetskriterierna i politiken för 
offentlig upphandling.

23. Europaparlamentet anser att energieffektiviteten bör finnas med inom alla relevanta 
politikområden, inklusive politiken för finansiering, regional utveckling, stadsutveckling, 
transporter, jordbruk, industri och utbildning. Enligt parlamentet skulle detta arbete få en 
rejäl skjuts framåt om energieffektiviteten systematiskt fastställdes som ett kriterium för 
kontraktstilldelning vid offentlig upphandling och uppställdes som villkor för att projekt 
ska få anslag ur allmänna medel.

24. Europaparlamentet anser att både ljusföroreningarna och energieffektiviteten kan åtgärdas 
samtidigt genom att man ersätter traditionell belysning på offentliga platser och 
fasadbelysning av sevärda byggnader i städerna med effektivare och mer målinriktad 
belysning.
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25. Europaparlamentet yrkar på att det läggs större vikt vid en konsekvensanalys av 
energieffektivitetsnormer, inklusive förhållandet mellan slutprodukternas pris och kvalitet, 
dess energieffektivitet och fördelarna för konsumenter. Parlamentet noterar att 
kommissionen analyserar alla dessa effekter men yrkar på att kommissionen och 
medlemsstaterna anstränger sig mer för att kommunicera om och kontrollera alla 
produkter, inklusive importerade sådana, som till exempel lågenergilampor.

26. Europaparlamentet vill att det inrättas europeiska strategier för utbildning och ökat 
medvetande om energieffektivitet. Arbetstagare (byggnadsarbetare, installatörer, 
arkitekter, experter, tillverkare etc.) måste få anpassad utbildning för att utveckla och 
införa energieffektiv teknik och energieffektiva system, i synnerhet för tillämpning av 
direktivet om byggnaders energiprestanda1. Parlamentet framhåller vidare att det måste 
utvecklas informationskampanjer för att informera konsumenter och små- och medelstora 
företag om hur de kan minska sin energiförbrukning, något som skulle kunna göras 
gemensamt av nationella miljöbyråer och handelskammare. Kommissionen uppmanas 
med kraft att ta med energieffektivitetsutbildning i den reviderade 
energieffektivitetsplanen.

27. Europaparlamentet konstaterar att en fördel med elfordon är att de bidrar till förbättrad 
luftkvalitet i tätbebyggda områden. Parlamentet uppmanar kommissionen att noggrant 
utvärdera effekterna av en omfattande användning av elbilar när det gäller 
energieffektivitet och uppnående av målen för minskade koldioxidutsläpp.

28. Europaparlamentet poängterar att det ofrånkomligen måste investeras i transportsektorn, 
framför allt i järnvägar och system för transporter i städer, för att de ovannämnda 
energieffektivitetsmålen ska kunna nås, så att de mest energikrävande transportsätten 
används så lite som möjligt.

29. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att ge energieffektiviteten en 
framträdande roll i den kommande vitboken om framtiden för transporter, med förslag till 
striktare energieffektivitetsnormer för fordon, hastighetskontroller, främjande av en 
övergång till mindre energikrävande transportsätt och till kollektivtrafik samt av förnybara 
och alternativa bränslen.

30. Europaparlamentet anser att förluster av biogas och värme vid avfallsbehandling måste 
undvikas genom återvinning och alstring av ånga och/eller el. 
Avfallsbehandlingsanläggningar utan någon värmeåtervinning eller energiproduktion bör, 
enligt parlamentet, inte ges några tillstånd.

31. Europaparlamentet fäster stort avseende vid planeringsarbetet på europeisk nivå. 
Energieffektiviteten bör ägnas vederbörlig uppmärksamhet i handlingsplanen för energi 
2011–2020. Den nya europeiska handlingsplanen för energieffektivitet bör läggas fram så 
fort som möjligt, och energieffektiviteten bör spela en viktig roll i den kommande 
färdplanen mot ett energisystem och en ekonomi med låga koldioxidutsläpp senast 2050.

32. Europaparlamentet påpekar att marknaden för energitjänster fortfarande är begränsad och 
antalet företag fortfarande ganska litet i flertalet länder, trots att energisparandet uppenbart 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda.
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för med sig affärsmöjligheter. Aktiva energitjänstföretag kan stimulera åtgärder och hjälpa 
till med att erbjuda finansiering av lösningar inom energins alla slutanvändarsektorer. 
Enligt parlamentet bör renovering och effektiv utrustning ges ett uppsving inom 
byggsektorn, effektiva fordon bör användas på ett optimalt sätt inom transportsektorn och 
inom industrin i allmänhet bör något göras åt de stora besparingsmöjligheterna som 
erbjuder effektivare processer.

33. Europaparlamentet poängterar att förutom energieffektivitet vid källan (dvs. vid 
produktionen av primärenergi), bör man också prioritera åtgärder mot förluster av 
(el)energi vid transporten genom näten. En omläggning till ett mera decentraliserat 
produktionssystem skulle minska transportavstånden och således också energiförlusterna 
under transporterna.

34. Europaparlamentet uppmanar med kraft den (petro)kemiska industrin runtom i EU att 
förbättra energiåtervinningen vid avfackling.

35. Europaparlamentet konstaterar att en förbättrad resurseffektivitet också skulle leda till 
avsevärda vinster i fråga om energieffektivitet.
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