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KORTFATTAD MOTIVERING

Vid Europeiska rådets möte om energi i februari 2011 betonades att energieffektivitetsmålet 
på 20 procent till 2020 måste uppfyllas, även om man hittills inte har kommit så långt som 
planerat, och att det krävs beslutsamma åtgärder om vi ska kunna utnyttja den avsevärda 
potentialen för större energibesparingar i byggnader, transporter, produkter och processer.

Man måste lägga stort fokus på byggnader i EU:s energieffektivitetspolitik, eftersom nästan 
40 procent av den totala energikonsumtionen (och 36 procent av växthusgasutsläppen) sker i 
hus, kontor, affärer och andra byggnader. Dessutom utgör byggnader den näst största och 
hittills outnyttjade källan för kostnadseffektiva energibesparingar efter energisektorn.

Möjligheterna till kostnadseffektiva energibesparingar i byggnadssektorn (dvs. både bostäder 
och andra byggnader) beräknas uppgå till 65 Mtoe1 (miljoner ton oljeekvivalenter), vilket 
skulle kräva investeringar på sammanlagt circa 587 miljarder EUR för perioden 2011–2020. 
Det innebär ett investeringsbehov på circa 60 miljarder EUR per år för att kunna utnyttja 
denna besparingspotential.

Föredraganden av yttrandet rekommenderar därför att medlemsstaterna och regionerna ges 
flexibilitet att besluta om de vill koncentrera sina investeringar till att åstadkomma 
energieffektivitet i offentlig infrastruktur och/eller i bostadssektorn.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minskning av utsläpp av växthusgaser i 
anläggningar som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG.

b) Investeringar för att uppnå en 
minskning av utsläpp av växthusgaser från 
verksamheter som omfattas av bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

                                               
1 Se kommissionens samrådsdokument ”Financial support for Energy efficiency in buildings”; Studie om 
energibesparingspotentialen i EU:s medlemsstater, kandidatländerna och EES-länderna, Eichhammer, W. m.fl, 
2009; Energy Savings 2020 – How to triple the impact of energy saving policies in Europe, rapport till European 
Climate Foundation, Wesselink m.fl., 2010.
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Motivering
Tydligare ordalydelse.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bostäder. c) Bostäder, utom för att främja 
energieffektivitet och användning av 
förnybar energi. 

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 3 a led iii.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i offentlig 
infrastruktur,

iii) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i offentlig 
infrastruktur och inom bostadssektorn,

Or. en

Motivering

Större flexibilitet i fråga om investeringsprioriteringar behövs här.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) utveckla smarta svagströmsnät, iv) utveckla smarta låg- och 
mellanspänningsnät,

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden.

v) främja koldioxidsnåla strategier för alla
sorters områden, särskilt stadsområden, 
inklusive genom att främja hållbar 
rörlighet i städerna, miljövänliga 
allmänna kommunikationsmedel och 
anpassningsåtgärder för att begränsa 
koldioxidutsläppen.

Or. en


