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Ändringsförslag 1
Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt -1 (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1. Europaparlamentet uppmanar till 
antagandet av särskild lagstiftning eller 
ett interinstitutionellt avtal för att 
garantera den europeiska terminens 
demokratiska legitimitet och effektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 2
Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt -1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1a. Europaparlamentet konstaterar att 
den årliga tillväxtöversikten inkluderar 
rekommendationer avseende de viktigaste 
prioriterade åtgärderna i EU:s politik. 
Parlamentet understryker därför att en ny 
bilaga om hållbar utveckling måste läggas 
till.

Or. en

Ändringsförslag 3
Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att ett 
effektivt utnyttjande av resurser och energi 

1. Europaparlamentet betonar att ett 
effektivt utnyttjande av resurser och energi 
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är en förutsättning för att kunna främja 
hållbar tillväxt och bekämpa 
klimatförändringen, och är därför på 
medellång och lång sikt en 
nyckelkomponent för konkurrenskraften.

är en förutsättning för att kunna främja
hållbar tillväxt och bekämpa 
klimatförändringen, och är därför på 
medellång och lång sikt en 
nyckelkomponent för konkurrenskraften 
samtidigt som det kraftigt bidrar till att 
man kan komma ur den nuvarande 
ekonomiska krisen.

Or. en

Ändringsförslag 4
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att ett 
effektivt utnyttjande av resurser och energi 
är en förutsättning för att kunna främja 
hållbar tillväxt och bekämpa 
klimatförändringen, och är därför på 
medellång och lång sikt en 
nyckelkomponent för konkurrenskraften.

1. Europaparlamentet betonar att ett 
effektivt utnyttjande av resurser och energi 
är en förutsättning för att kunna främja 
hållbar tillväxt och bekämpa 
klimatförändringen, samtidigt som man 
förbättrar energitryggheten och 
konsumenternas tillgång till energi. 
Parlamentet anser därför att på medellång 
och lång sikt måste en effektiv energi- och 
resursanvändning vara en 
nyckelkomponent för Europas 
ekonomiska konkurrenskraft.

Or. lt

Ändringsförslag 5
Juozas Imbrasas

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att ett 
effektivt utnyttjande av resurser och energi 
är en förutsättning för att kunna främja 
hållbar tillväxt och bekämpa 

1. Europaparlamentet betonar att ett 
effektivt utnyttjande av resurser och energi 
är en förutsättning för att kunna främja 
hållbar tillväxt och bekämpa 
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klimatförändringen, och är därför på 
medellång och lång sikt en 
nyckelkomponent för konkurrenskraften.

klimatförändringen, samtidigt som man 
förbättrar energitryggheten och 
konsumenternas tillgång till energi. 
Parlamentet anser därför att på medellång 
och lång sikt måste en effektiv energi- och 
resursanvändning vara en 
nyckelkomponent för Europas 
ekonomiska konkurrenskraft.

Or. lt

Ändringsförslag 6
Bairbre de Brún

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmärksammar 
Uneps rapport om en grön ekonomi och 
påpekar de ekonomiska och sociala 
fördelarna med att investera i en grön 
ekonomi, såsom ökad tillväxt för BNP och 
BNP per person, en resurseffektiv 
ekonomi, skapandet av nya och 
innovativa arbetstillfällen, vinster i fråga 
om miljö och mänskligt kapital samt 
fattigdomsminskning.

Or. en

Ändringsförslag 7
Zigmantas Balčytis

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen bedömer att EU håller på att 
uppfylla 20-procentsmålet endast till 

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen bedömer att EU håller på att 
uppfylla 20-procentsmålet endast till 
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hälften, och att medlemsstaternas 
nuvarande planer riskerar att inte på långa 
vägar uppfylla det övergripande mål som 
slogs fast i Europa 2020-strategin om att 
förbättra energieffektiviteten med 
20 procent, vilket torde leda till förlorade 
tillväxtmöjligheter i många branscher och 
regioner, och dessutom förlorade 
sysselsättningsmöjligheter.

hälften, och att medlemsstaternas 
nuvarande planer riskerar att inte på långa 
vägar uppfylla det övergripande mål som 
slogs fast i Europa 2020-strategin om att 
förbättra energieffektiviteten med 
20 procent, vilket torde leda till förlorade 
tillväxtmöjligheter i många branscher och 
regioner, och dessutom förlorade 
sysselsättningsmöjligheter och följaktligen 
få negativ effekt för EU:s produktivitet, 
konkurrenskraft och sociala 
sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 8
Bairbre de Brún

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen bedömer att EU håller på att 
uppfylla 20-procentsmålet endast till 
hälften, och att medlemsstaternas 
nuvarande planer riskerar att inte på långa 
vägar uppfylla det övergripande mål som
slogs fast i Europa 2020-strategin om att 
förbättra energieffektiviteten med 
20 procent, vilket torde leda till förlorade 
tillväxtmöjligheter i många branscher och 
regioner, och dessutom förlorade 
sysselsättningsmöjligheter.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen bedömer att EU håller på att 
uppfylla 20-procentsmålet endast till 
hälften, och att medlemsstaternas 
nuvarande planer riskerar att inte på långa 
vägar uppfylla det övergripande mål som 
slogs fast i Europa 2020-strategin om att 
förbättra energieffektiviteten med 
20 procent, vilket torde leda till förlorade 
tillväxtmöjligheter i många branscher och 
regioner, och dessutom förlorade 
sysselsättningsmöjligheter. Parlamentet 
anser att 20-procentsmålet för 
energisparande i Europa 2020-strategin 
borde vara obligatoriskt.

Or. en
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Ändringsförslag 9
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen bedömer att EU håller på att 
uppfylla 20-procentsmålet endast till 
hälften, och att medlemsstaternas 
nuvarande planer riskerar att inte på långa 
vägar uppfylla det övergripande mål som 
slogs fast i Europa 2020-strategin om att 
förbättra energieffektiviteten med 
20 procent, vilket torde leda till förlorade 
tillväxtmöjligheter i många branscher och 
regioner, och dessutom förlorade 
sysselsättningsmöjligheter.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen bedömer att EU håller på att 
uppfylla 20-procentsmålet endast till 
hälften, och att medlemsstaternas 
nuvarande planer riskerar att inte på långa 
vägar uppfylla det övergripande mål som 
slogs fast i Europa 2020-strategin om att 
förbättra energieffektiviteten med 
20 procent, vilket torde leda till förlorade 
tillväxtmöjligheter i många branscher och 
regioner, och dessutom förlorade 
sysselsättningsmöjligheter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ange 
riktlinjer för vilken metod som ska 
användas för att fastställa nationella mål. 
Parlamentet uppmanar vidare 
medlemsstaterna att visa större ansvar när 
det gäller att uppfylla målet för 
energieffektivitet och att ge kommissionen 
mer detaljerad information.

Or. lt

Ändringsförslag 10
Juozas Imbrasas

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen bedömer att EU håller på att 
uppfylla 20-procentsmålet endast till 
hälften, och att medlemsstaternas 
nuvarande planer riskerar att inte på långa 
vägar uppfylla det övergripande mål som 
slogs fast i Europa 2020-strategin om att 

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen bedömer att EU håller på att 
uppfylla 20-procentsmålet endast till 
hälften, och att medlemsstaternas 
nuvarande planer riskerar att inte på långa 
vägar uppfylla det övergripande mål som 
slogs fast i Europa 2020-strategin om att 
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förbättra energieffektiviteten med 
20 procent, vilket torde leda till förlorade 
tillväxtmöjligheter i många branscher och 
regioner, och dessutom förlorade 
sysselsättningsmöjligheter.

förbättra energieffektiviteten med 
20 procent, vilket torde leda till förlorade 
tillväxtmöjligheter i många branscher och 
regioner, och dessutom förlorade 
sysselsättningsmöjligheter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ange 
riktlinjer för vilken metod som ska 
användas för att fastställa nationella mål. 
Parlamentet uppmanar vidare 
medlemsstaterna att visa större ansvar när
det gäller att uppfylla målet för 
energieffektivitet och att ge kommissionen 
mer detaljerad information.

Or. lt

Ändringsförslag 11
Oreste Rossi

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen bedömer att EU håller på att 
uppfylla 20-procentsmålet endast till 
hälften, och att medlemsstaternas 
nuvarande planer riskerar att inte på långa 
vägar uppfylla det övergripande mål som 
slogs fast i Europa 2020-strategin om att 
förbättra energieffektiviteten med 
20 procent, vilket torde leda till förlorade 
tillväxtmöjligheter i många branscher och 
regioner, och dessutom förlorade 
sysselsättningsmöjligheter.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen bedömer att EU håller på att 
uppfylla 20-procentsmålet endast till 
hälften, och att medlemsstaternas 
nuvarande planer riskerar att inte på långa 
vägar uppfylla det övergripande mål som 
slogs fast i Europa 2020-strategin om att 
förbättra energieffektiviteten med 
20 procent, vilket enligt kommissionen
torde leda till förlorade tillväxtmöjligheter i 
många branscher och regioner, och 
dessutom förlorade 
sysselsättningsmöjligheter.

Or. it

Ändringsförslag 12
Oreste Rossi
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Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen bedömer att EU håller på att 
uppfylla 20-procentsmålet endast till 
hälften, och att medlemsstaternas 
nuvarande planer riskerar att inte på långa 
vägar uppfylla det övergripande mål som 
slogs fast i Europa 2020-strategin om att 
förbättra energieffektiviteten med 
20 procent, vilket torde leda till förlorade 
tillväxtmöjligheter i många branscher och 
regioner, och dessutom förlorade 
sysselsättningsmöjligheter.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen bedömer att EU håller på att 
uppfylla 20-procentsmålet endast till 
hälften, och att medlemsstaternas 
nuvarande planer riskerar att inte på långa 
vägar uppfylla det övergripande mål som 
slogs fast i Europa 2020-strategin om att 
förbättra energieffektiviteten med 
20 procent.

Or. it

Ändringsförslag 13
Riikka Manner

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet framhåller att det 
finns en betydande potential för att minska 
konsumtionen, särskilt inom elintensiva 
områden som anläggning/byggnation, 
transporter och industri.

3. Europaparlamentet framhåller att om det 
fastställdes bindande definitioner för 
energieffektivitet skulle det finnas en 
betydande potential för att minska 
konsumtionen, särskilt inom elintensiva 
områden som anläggning/byggnation, 
transporter och industri.

Or. fi
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Ändringsförslag 14
Oreste Rossi

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet framhåller att det 
finns en betydande potential för att minska 
konsumtionen, särskilt inom elintensiva 
områden som anläggning/byggnation, 
transporter och industri.

3. Europaparlamentet framhåller att det 
finns en betydande potential för att minska 
konsumtionen, särskilt inom elintensiva 
områden som anläggning/byggnation, 
transporter och industri, som borde 
undersökas bättre. Samtidigt bör man 
vara noga med att inte skada det 
europeiska näringslivets konkurrenskraft.

Or. it

Ändringsförslag 15
Oreste Rossi

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet berömmer den nya 
handlingsplanen för energieffektivitet 2011 
(KOM(2011)0109*) som kommissionen 
antog i mars 2011, men anser att fler och 
mer restriktiva åtgärder bör vidtas.

4. Europaparlamentet berömmer den nya 
handlingsplanen för energieffektivitet 2011 
(KOM(2011)01091) som kommissionen 
antog i mars 2011.

Or. it

Ändringsförslag 16
Riikka Manner

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Därför uppmanar Europaparlamentet 5. Därför uppmanar Europaparlamentet 
                                               
1 EUT ...
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kommissionen att föreslå rättsligt bindande 
nationella mål för energieffektivitet nu, och 
därvid ta hänsyn till medlemsstaternas 
varierande utgångspunkter, deras 
ekonomiska resultat och de tidiga åtgärder 
som de har vidtagit inom detta område.

kommissionen att föreslå rättsligt bindande 
nationella mål för energieffektivitet nu,
framför allt för byggsektorn, och därvid ta 
hänsyn till medlemsstaternas varierande 
utgångspunkter, deras ekonomiska resultat 
och de tidiga åtgärder som de har vidtagit 
inom detta område.

Or. fi

Ändringsförslag 17
Crescenzio Rivellini

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Därför uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att föreslå rättsligt 
bindande nationella mål för 
energieffektivitet nu, och därvid ta hänsyn 
till medlemsstaternas varierande
utgångspunkter, deras ekonomiska resultat 
och de tidiga åtgärder som de har vidtagit 
inom detta område.

5. Europaparlamentet uppmanar
medlemsstaterna att fullt ut respektera de 
vägledande, frivilliga nationella målen för 
energieffektivitet som ett led i de 
nationella reformprogrammen, mot 
bakgrund av de övergripande målen i 
Europa 2020-strategin, och därvid ta 
hänsyn till sina utgångspunkter, nationella 
omständigheter och möjligheter, sina
ekonomiska resultat och de tidiga åtgärder 
som de har vidtagit inom detta område.

Or. en

Ändringsförslag 18
Horst Schnellhardt

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Därför uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att föreslå rättsligt 
bindande nationella mål för 

5. Därför uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att granska de europeiska 
målen för energieffektivitet, och se till att 
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energieffektivitet nu, och därvid ta hänsyn 
till medlemsstaternas varierande 
utgångspunkter, deras ekonomiska 
resultat och de tidiga åtgärder som de har 
vidtagit inom detta område.

de genomförs fullt ut i medlemsstaterna.

Or. de

Ändringsförslag 19
Oreste Rossi

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Därför uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att föreslå rättsligt 
bindande nationella mål för 
energieffektivitet nu, och därvid ta hänsyn 
till medlemsstaternas varierande
utgångspunkter, deras ekonomiska resultat 
och de tidiga åtgärder som de har vidtagit 
inom detta område.

5. Därför uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att föreslå vägledande
nationella mål för energieffektivitet, och 
därvid ta hänsyn till medlemsstaternas 
geografi, deras utgångspunkter, deras 
ekonomiska resultat och de tidiga åtgärder 
som de har vidtagit inom detta område.

Or. it

Ändringsförslag 20
Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet understryker 
behovet av att fastställa ett årligt relevant 
effektivitetsmål för EU för att minska 
resursutnyttjandet, och påpekar att det är 
viktigt att frikoppla resursutnyttjandet 
från den ekonomiska tillväxten.

Or. en
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Ändringsförslag 21
Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att stödet för 
omvandlingen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi måste återspeglas i den 
europeiska terminen för förberedande 
samordning av den ekonomiska politiken.

6. Europaparlamentet understryker 
kopplingen mellan den ekonomiska krisen 
och miljökrisen och betonar att stödet för 
omvandlingen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi måste återspeglas i den 
europeiska terminen för förberedande 
samordning av den ekonomiska politiken.

Or. en

Ändringsförslag 22
Oreste Rossi

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att stödet för 
omvandlingen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi måste återspeglas i den 
europeiska terminen för förberedande 
samordning av den ekonomiska politiken.

6. Europaparlamentet anser att stödet för 
omvandlingen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi bör återspeglas i den europeiska 
terminen för förberedande samordning av 
den ekonomiska politiken, samtidigt som 
man inte tappar bort behovet av en 
övergripande socioekonomisk balans.

Or. it

Ändringsförslag 23
Bairbre de Brún

Förslag till yttrande
Punkt 7
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Därför uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att i varje årlig 
tillväxtöversikt ta med en lägesrapport om 
miljöräkenskapernas indikatorer.

7. Därför uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att i varje årlig 
tillväxtöversikt ta med en lägesrapport om 
miljöräkenskapernas indikatorer och 
överensstämmelsen med Europa 2020-
målen i fråga om klimatförändring och 
energi.

Or. en

Ändringsförslag 24
Oreste Rossi

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Därför uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att i varje årlig 
tillväxtöversikt ta med en lägesrapport om 
miljöräkenskapernas indikatorer.

7. Därför uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att bedöma behovet av att i 
varje årlig tillväxtöversikt ta med en 
lägesrapport om miljöräkenskapernas 
indikatorer enligt de modeller som anges i 
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets 
förordning om en europeisk ekonomisk 
miljöredovisning1.

Or. it

Ändringsförslag 25
Bas Eickhout

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet anser att det är 
oerhört viktigt att sträva efter och att 
uppnå en konstant minskning av 
användningen av de naturresurser som 

                                               
1 EUT (…)
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utvinns, men även att ha ett begrepp om
hur stora lagren av befintliga 
naturresurser är. Parlamentet begär 
därför att man så snart som möjligt ska 
komplettera systemet med miljöekonomisk 
redovisning med en redovisning av 
lagrens storlek.

Or. fi

Ändringsförslag 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ta fram centrala 
resultatindikatorer för förverkligandet av 
målen för effektivt resursutnyttjande i de 
nationella reformprogrammen och 
regelbundet redovisa dem i den årliga 
tillväxtöversikten.

Or. en

Ändringsförslag 27
Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet konstaterar att 
BNP inte återspeglar mänskligt och 
socialt kapital, naturresurser och 
ekosystemtjänster, viktiga förändringar 
som till exempel de som beror på 
klimatförändringen, eller principen om 
rättvis och jämlik tillgång på resurser för 
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nuvarande och kommande generationer,
som en förutsättning för hållbarhet. 
Parlamentet understryker därför behovet 
av att integrera BNP med nya uppgifter
och indikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 28
Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet välkomnar 
förslaget i den nuvarande årliga 
tillväxtöversikten om att eliminera 
miljöskadliga bidrag och efterlyser en 
utvärdering av genomförandet av denna 
politik under den europeiska terminen 
2012.

Or. en


