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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

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.

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.

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

4. Europaparlamentet berömmer den nya handlingsplanen för energieffektivitet 2011 
(KOM(2011)01091) som kommissionen antog i mars 2011, men anser att fler och mer 
restriktiva åtgärder bör vidtas.

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.

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.

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