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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för regional utveckling 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om att parlamentet redan har antagit betänkandet om rollen 
för EU:s sammanhållningspolitik och sammanhållningspolitiska aktörer i genomförandet 
av EU:s nya energipolitik, och att detta betänkande även tar upp energieffektivitetsfrågor.

2. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken kommer att spela en central roll 
för genomförandet av de åtgärder som behövs för att uppnå besparingsmålet på 20 procent 
av unionens primärenergiförbrukning 2020 och för möjliggörandet av ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar efter detta datum.

3. Europaparlamentet noterar att sammanhållningens grundläggande mål fortfarande är att 
minska de ekonomiska, sociala och territoriella skillnaderna mellan regionerna, och anser 
att olika slags strategier för energieffektivitet inte får inkräkta på detta mål. Parlamentet 
betonar att några av EU:s fattigaste regioner kan ha andra prioriteringar och att det där kan 
vara nödvändigt att göra investeringar på andra områden först. Parlamentet understryker 
att sammanhållningspolitikens styrka är dess flexibilitet och den decentraliserade 
anslagsförvaltningen på lokal nivå.

4. Europaparlamentet påpekar att investeringar i energieffektivitet bidrar till ekonomisk 
tillväxt, sysselsättning – särskilt på lokal och regional nivå – innovation, energioberoende 
och en minskning av hushållens energifattigdom, och därför bidrar positivt till den 
ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. Parlamentet betonar att 
anslagstilldelningen måste grunda sig på principerna om proportionalitet, 
kostnadseffektivitet och ekonomisk effektivitet, och att den inte får leda till ökade 
administrativa bördor.

5. Europaparlamentet påpekar att byråkrati och oklara förfaranden har gjort att medel från 
Sammanhållningsfonden och strukturfonderna har blivit svåråtkomliga och att de som 
mest behöver dessa medel har avskräckts från att ansöka om dem. Parlamentet anser 
därför att regler och förfaranden måste förenklas, att onödig byråkrati måste bort och att 
tilldelningen av dessa medel måste göras flexiblare på både europeisk och nationell nivå. 
En förenkling skulle bidra till effektivare tilldelning och ökad användning av medlen samt 
till färre felaktigheter och kortare betalningstider, så att de fattigaste medlemsstaterna och 
regionerna kan dra full nytta av dessa finansieringsinstrument som är till för att minska 
olikheterna mellan regioner och stater. Det måste råda balans mellan förenkling och 
stabilitet i bestämmelserna och förfarandena.

6. Europaparlamentet uppmärksammar att medlemsstaterna inte bör vänta till sista stund 
innan de genomför direktiv 2010/31/EG, och att de bör investera i utvecklingen av nya 
mer energieffektiva material och tekniker i syfte att skapa arbetstillfällen, gjuta nytt liv i 
industrin och öka konkurrenskraften i EU:s regioner.

7. Europaparlamentet understryker de potentiella fördelar som Jessica- och Elena-initiativ 
kan ge när det gäller lokala investeringar i hållbar energi, i syfte att hjälpa städer och 
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regioner att inleda lönsamma investeringsprojekt för energieffektivitet, och förespråkar att 
dessa initiativ ska främjas.

8. Europaparlamentet anser att det är av största vikt att strukturfonderna, 
Sammanhållningsfonden och andra finansieringsinstrument och hävstångsinstrument är 
tillgängliga för att finansiera energieffektivitet, särskilt i bostadssektorn. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att sprida tydlig och lättillgänglig 
information om de finansieringsinstrument, stimulansåtgärder, bidrag och lån som finns 
för att stödja projekt som rör energieffektivitetstjänster.

9. Europaparlamentet betonar att energieffektivitetsaspekten måste infogas i de forsknings-
och innovationsstrategier för smart specialisering som medlemsstaterna och regionerna 
kommer att behöva utforma för att vara berättigade till innovationsstöd enligt den framtida 
sammanhållningspolitiken.

10. Europaparlamentet är bekymrat över den senaste tidens utveckling i länder som Bulgarien, 
där höga energipriser har lett till sociala oroligheter, och efterlyser målinriktade åtgärder 
som säkerställer energipriser som vanliga människor har råd att betala.

11. Europaparlamentet betonar särskilt att investeringar i energieffektivitet kan få positiva 
sociala följder eftersom de kan bidra till att minska energikostnaderna för konsumenterna. 

12. Europaparlamentet påminner särskilt om den energibesparingspotential som finns i 
offentliga byggnader och bostäder, eftersom sådana byggnader står för 40 procent av 
unionens totala energianvändning, och uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att 
snabbt anta en långsiktig strategi för tiden efter 2020 för investeringar i renovering av 
bostadshus och kommersiella byggnader i syfte att förbättra byggnadsbeståndets 
energiprestanda, vilket är ett krav enligt direktiv 2012/27/EU.

13. Europaparlamentet påminner om att alla nya byggnader senast den 31 december 2020 ska 
vara nära nollenergibyggnader, och att nya byggnader som utnyttjas och ägs av offentliga 
myndigheter två år tidigare ska vara nära nollenergibyggnader. Parlamentet uppmanar 
således medlemsstaterna att snabba upp utarbetandet av nationella planer för en ökning av 
antalet nära nollenergibyggnader och att införa bestämmelser för en definition av sådana 
byggnader som speglar situationen på detta område på nationell, regional eller lokal nivå.

14. Europaparlamentet betonar vikten av sammanhållningspolitiken och de finansiella 
resurser den tilldelas för det fulla genomförandet av smarta och intelligenta nät som leder 
till effektivare energisystem i regionerna, vilka i sin tur minskar energiförbrukningen och 
energiförlusten.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hjälpa medlemsstaterna att förbättra sin 
administrativa kapacitet och sina informationskanaler i syfte att se till att befintliga anslag 
blir mer ändamålsenliga. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att till fullo utnyttja 
strukturfonderna och Sammanhållningsfonden för att generera investeringar i åtgärder för 
att förbättra energieffektiviteten. 

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att underlätta inrättandet av 
finansieringsmekanismer för åtgärder för att förbättra energieffektiviteten i syfte att 
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maximera fördelarna med flerfaldiga finansieringsflöden, vilket är ett krav enligt direktiv 
2012/27/EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att hjälpa medlemsstaterna att inrätta 
finansieringsmekanismer och att underlätta för utbyte av bästa praxis mellan behöriga 
nationella eller regionala myndigheter eller organ.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra informationskampanjer i 
syfte att redogöra för de fördelar i form av ökad bekvämlighet och sänkta elräkningar som 
kan uppnås genom att bostäder görs mer energieffektiva. Parlamentet påminner dock om 
att det effektivaste sättet att höja energieffektiviteten är att vidta åtgärder för en hel 
byggnad och inte för delar av en byggnad (t.ex. lägenheter).

18. Europaparlamentet ser med oro på de resultat som revisionsrätten nyligen kommit fram 
till, nämligen att investeringar i energieffektivitet som gjorts inom ramen för 
Sammanhållningspolitiken inte har varit kostnadseffektiva till följd av ett felaktigt 
genomförande och utnyttjande av anslag som öronmärkts för detta ändamål.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål genomföra revisionsrättens 
rekommendationer om att sammanhållningsmedlen för energieffektivitetsåtgärder ska vara 
föremål för en riktig behovsbedömning, regelbunden övervakning och jämförbara 
resultatindikatorer samt tydliga projekturvalskriterier och standardinvesteringskostnader 
per enhet energi som ska sparas, med en längsta tillåten enkel återbetalningsperiod.
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