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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 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.

2. Europaparlamentet noterar att sammanhållningens grundläggande mål fortfarande är att 
minska de ekonomiska och sociala 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.

3. Europaparlamentet påpekar att investeringar i energieffektivitet har potential att bidra till 
ekonomisk tillväxt, sysselsättning, innovation och en minskning av hushållens 
energifattigdom, och därför bidrar positivt till den ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen. 

4. 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.

5. Europaparlamentet betonar särskilt att investeringar i energieffektivitet kan få positiva 
sociala följder eftersom de kan bidra till att minska energikostnaderna för socialt 
missgynnade personer. 

6. 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.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att till fullo utnyttja strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden för att generera investeringar i åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten. 

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att underlätta inrättandet av 
finansieringsmekanismer för åtgärder för att förbättra energieffektiviteten i syfte att 
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.
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9. 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. 

10. 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. 


