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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 
1000 euro per hushåll och år.

2. 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 
en metod 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. Parlamentet 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.

3. 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.

4. Europaparlamentet framhåller att genomförandet av direktivet om ekodesign är en viktig 
prioritering och upprepar att direktivet innehåller genomförandeåtgärder för 
12 produktgrupper fram till 2007.

5. 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 skulle få små och 
medelstora företag att delta i energieffektivitetsåtgärder.

6. 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.


