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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om översynen av handlingsplanen för energieffektivitet
(2010/2107(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 oktober 2006 ”Handlingsplan 
för energieffektivitet: Att förverkliga möjligheterna” (KOM(2006)0545), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 januari 2008 ”Mot 20–20 till 
2020 – Europas möjligheter i samband med klimatförändringarna” (KOM(2008)0030), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 november 2008 
”Energieffektivitet: Att nå 20-procentsmålet” (KOM (2008)0772),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 januari 2007 ”En energipolitik 
för Europa” (KOM(2007)0001), som följdes av kommissionens meddelande av den 
13 november 2008 ”Andra strategiska energiöversynen – En handlingsplan för 
energitrygghet och energisolidaritet” (KOM(2008)0781), med åtföljande handlingar,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 663/2009 av den 
13 juli 2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom 
finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet (Europeiska 
energiprogrammet för återhämtning)1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 
om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets 
direktiv 93/76/EEG (energitjänstdirektivet)2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 
2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade 
produkters användning av energi och andra resurser3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EG av den 19 maj 
2010 om byggnaders energiprestanda4,

– med beaktande av kommissionens lägesrapport av den 7 maj 2010 ”Towards a new 
Energy Strategy for Europe 2011–2020”,

– med beaktande av den oberoende undersökningen ”Company Car Taxation. Subsidies, 
welfare and economy”, som utarbetats på kommissionens uppdrag5,

                                               
1 EUT L 200, 31.7.2009, s. 31.
2 EUT L 114, 27.4.2006, s. 64.
3 EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.
4 EUT L 153, 18.6.2010, s. 13.
5 Copenhagen Economics, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf



PE448.774v03-00 4/11 PR\832028SV.doc

SV

– med beaktande av sin resolution av den 3 februari 2009 om den andra strategiska 
energiöversynen1,

– med beaktande av artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för 
regional utveckling (A7-.../2010), och av följande skäl:

A. Energisparande är det kostnadseffektivaste och snabbaste sättet att minska utsläppen av 
koldioxid och andra föroreningar och öka försörjningstryggheten. Energieffektivitet bör 
därför högprioriteras inom varje framtida EU-strategi, särskilt i Europa 2020-strategin.

B. Det finns ekonomiska fördelar med att spara energi. EU:s energiimport ökar och uppgick 
2007 till 332 miljarder euro, och enligt kommissionens uppskattningar kan energivinsterna 
uppgå till över 1 000 euro per hushåll årligen2. Om man skulle lyckas uppnå målen för 
energieffektivitet skulle de potentiella besparingarna för EU uppgå till 100 miljarder euro 
och utsläppen skulle minska med nästan 800 miljoner ton årligen3.

C. Ansträngningarna måste trappas upp för att det tjugoprocentiga energieffektivitetsmålet 
till 2020 ska kunna uppnås. Det räcker inte att kontrollera att det görs framsteg på vägen 
mot detta mål. 

D. Investeringar i energieffektivitet återbetalar sig inom kort och investeringarna skapar nya 
arbetstillfällen såväl i landsbygdsområden som i städerna. Dessa arbetstillfällen kan oftast 
inte utlokaliseras, särskilt inte i byggnadssektorn och i små och medelstora företag.

E. Att använda offentliga medel för rullande finansiella instrument för att ge finansiella 
incitament till energieffektivitetsåtgärder har, i tider då budgetmässiga begränsningar 
råder, fördelen att det blir möjligt att upprätthålla större delen av dessa medel i längden.

F. Efterfrågesidan har varit den drivande kraften bakom den ökade energikonsumtionen och 
det finns ett stort behov av att få bukt med marknadshindren mot energieffektivare 
produkter.

G. Byggnader står för ungefär 40 procent av energikonsumtionen och ungefär 36 procent av 
utsläppen av växthusgaser i EU4. Byggverksamhet utgör en stor del av EU:s ekonomi med 
ungefär 12 procent av EU:s BNP.

H. Industriella elmotorer förbrukar 30–40 procent av den elektriska energi som genereras 
globalt. Rätt optimering av de berörda motorsystemen, främst med hjälp av 
hastighetsreglering, kan spara mellan 30–60 procent av den energi som förbrukas.

                                               
1 EUT C 67E, 18.3.2010, s. 16.
2 KOM(2008)0772, s. 4.
3 KOM(2008)0030, s. 8.
4 KOM(2008)0772, s. 8.
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1. Efterlevnad och genomförande av gällande lagstiftning

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en utvärdering av resultatet av 
medlemsstaternas och kommissionens ansträngningar. Om utvärderingen visar att 
strategin genomförts på ett otillfredsställande sätt och att EU därför inte kommer att nå sitt 
mål för 2020, anser parlamentet att det i handlingsplanen för energieffektivitet bör ingå ett 
löfte från kommissionen om att föreslå ytterligare EU-åtgärder, exempelvis bindande 
energieffektivitetsmål för medlemsstaterna som är rättvisa, mätbara och som tar hänsyn 
till medlemsstaternas relativa utgångslägen och nationella förhållanden. Parlamentet 
betonar att metoden bör grunda sig på absoluta minskningar av energiförbrukningen för 
att garantera insyn och öppenhet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ambitiös handlingsplan för 
energieffektivitet, som ska rapportera de framsteg som uppnåtts för samtliga åtgärder som 
ingick i handlingsplanen från 2006, förstärka genomförandet av de 
energieffektivitetsåtgärder som antogs i enlighet med handlingsplanen från 2006, och 
fortfarande pågår, samt omfatta nya adekvata åtgärder för att uppnå målet för 2020.

3. Europaparlamentet kräver att översynen av energitjänstdirektivet ska omfatta ett 
tillvägagångssätt med resultattavla (med flexibla mål), vilket ger medlemsstaterna 
flexibilitet att välja vilka områden de tänker rikta sina insatser mot, grundat på antaganden 
om kostnadseffektivitet och potentiella energibesparingar.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta med en kritisk bedömning av de 
nationella handlingsplanerna för energieffektivitet och genomförandet av dem, inbegripet 
en bindande modell för rapportering, slå samman rapporteringen med 
energitjänstdirektivet, energimärkning och ekodesign, för att lätta på medlemsstaternas 
bördor samt utvärdera varje medlemsstats åtgärder och rangordna dem för att på ett 
omdömesgillt sätt tillämpa metoden med flexibla mål.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta heltäckande 
marknadsövervakning och program för att kontrollera efterlevnaden av direktiven om 
byggnader, ekodesign, energimärkning och energimärkning för däck, särskilt med 
avseende på import, och uppmanar kommissionen att övervaka genomförandet av dessa 
program och inleda överträdelseförfaranden om så behövs.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att om några år, efter det att det reviderade 
direktivet trätt i kraft, bedöma effekterna av de obligatoriska hänvisningarna till systemet 
för energimärkning i reklam som avser konsumenternas beteende.

2. Energiinfrastruktur (produktion och överföring)

7. Europaparlamentet anser att det behövs en större fokusering på systeminnovationer, 
exempelvis smarta nät, smart mätning och energilagring, vilka kan förbättra 
energieffektiviteten.

8. Europaparlamentet kräver en översyn av kraftvärmedirektivet för att främja 
kraftvärmeproduktion samt fjärrvärme och -kyla, och uppmuntrar medlemsstaterna att 
inrätta ett stabilt och fördelaktigt regelverk genom att överväga att ge kraftvärme 



PE448.774v03-00 6/11 PR\832028SV.doc

SV

prioriterad tillgång till elnätet och genom att främja användning av kraftvärme och 
fjärrvärme i byggnader och finansiera kraftvärme på ett hållbart sätt, exempelvis genom 
att göra kraftvärmeproduktion till ett urvalskriterium för strukturfondsfinansierade 
utvecklingsprojekt i städer och på landsbygden.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att också främja användningen av 
kraftvärme genom att stödja inrättande och upprustning av fjärrvärmesystem, snarare än 
att stödja generering av kraftvärme i sig.

10. Europaparlamentet välkomnar kommissionens pågående arbete med smarta nät och 
uppmanar den eftertryckligen att stödja utvecklingen av smarta nät genom att fastställa 
gemensamma standarder och garantera långsiktiga, stabila och harmoniserade 
bestämmelser inom hela EU.

3. Stadsutveckling och byggnader

11. Europaparlamentet understryker att initiativ som är inriktade på den lokala och regionala 
nivån för att minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser måste stödjas, 
exempelvis borgmästarförsamlingen och initiativet för smarta städer. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma potentialen för effektivitet i 
offentliga byggnader och att föreslå ett bindande mål för att minska energiförbrukningen i 
offentliga byggnader i medlemsstaterna.

13. Europaparlamentet är övertygat om att myndigheterna måste ta ledningen för att 
energisparmålen ska uppnås. Å andra sidan erkänner parlamentet att de gällande 
budgetbegränsningarna, särskilt på regional och lokal nivå, ofta begränsar de offentliga 
organens kapacitet att göra inledande investeringar.  Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att finna innovativa lösningar på detta problem.

14. Europaparlamentet anser att parlamentet och kommissionen bör föregå med gott exempel 
genom att renovera sina byggnader till en utsläppsnivå på nära noll till 2020.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja nya initiativ till stöd för 
renovering av byggnader i samband med den kommande innovationsstrategin, exempelvis 
ett innovationspartnerskap om energieffektivitet i energieffektiva städer/städer med 
nollutsläpp.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja införande av 
energicertifikat, ett system med enhetliga kontaktpunkter (one-stop shops) som ger 
tillgång till teknisk rådgivning och tekniskt stöd samt finansiella stimulansåtgärder som är 
tillgängliga på regional, nationell och europeisk nivå.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja en bredare 
användning av energibesiktningar i företag och att utarbeta mekanismer för att bistå 
särskilt små och medelstora företag i detta avseende. 

18. Europaparlamentet anser att kommissionen bör finansiera pilotstudier avseende 
energieffektivitetsbesiktningar av byggnader för att utreda besparingsmöjligheter och 



PR\832028SV.doc 7/11 PE448.774v03-00

SV

motivera marknadsaktörerna att investera i energieffektiva lösningar.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå minimienergikrav när det gäller 
gatubelysning, grön upphandling och energirenoveringar. Parlamentet kräver i detta 
sammanhang att all offentlig upphandling av belysningsanläggningar senast 2012 ska 
omfatta specifikationer på de totala livstidskostnaderna.

4. Informations- och kommunikationsteknik och produkter

20. Europaparlamentet efterlyser ett snabbt och korrekt genomförande av direktiven om 
energimärkning genom att delegerade akter antas som omfattar nya energirelaterade 
produkter. Parlamentet anser att direktivet om ekodesign också bör omfatta produkter för 
större byggnader, industriutrustning, integrerade belysningssystem i byggnader, pumpar 
och vatteneffektivitetsprodukter och att det även bör omfatta en definition av 
minimiprestandakrav för byggnader.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram särskild lagstiftning om 
produkters resurseffektivitet.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera möjligheten att utvidga 
tillämpningsområdet av byggnadsdirektivet så att det även omfattar stora byggnader, 
inbegripet ekodesignkrav för produkter, och särskilt elektriska industrimotorer, som 
används i stora byggnader.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera lagstiftningen och se till att 
lagstiftningen behandlar produkter och system samt deras energianvändning och anser att 
det är nödvändigt att öka medvetenheten hos EU-medborgarna när det gäller 
konsumentprodukters och energirelaterade produkters energi- och resurseffektivitet.
Parlamentet anser att tillämpningar bör ses som en helhet, snarare än enbart enstaka delar 
av produkter, när man bedömer energiförbrukningen.

24. Europaparlamentet välkomnar arbetet i arbetsgruppen om smarta mätare och uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett antal rekommendationer före utgången av 2011 för att se 
till att 

 smarta mätare genomförs i enlighet med tidtabellen i tredje energipaketet för den inre 
marknaden,

 medlemsstaterna före utgången av 2011 enas om gemensamma funktioner för smarta 
mätare,

 kommissionen och medlemsstaterna ställer upp ett konkret mål för det antal hushåll 
som ska vara utrustade med smarta mätare till 2020.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i den strategiska EU-planen för 
energiteknik ta med ett inslag om utveckling och främjande av teknik och produkter som 
främjar energi- och resurseffektivitet.

5. Transporter
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26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra en ambitiös vitbok om 
transporter i syfte att utarbeta en hållbar europeisk transportpolitik som främjar införande 
av energieffektiv ny teknik och minskar beroendet av fossila bränslen, särskilt olja.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja utvecklingen av innovativa 
anordningar för att förbättra energieffektiviteten (exempelvis spoilers för lastbilar) och att 
överväga att göra dem obligatoriska, om de visar sig vara kostnadseffektiva.

28. Europaparlamentet uppmuntrar i detta sammanhang till användning av energieffektiva 
däck och uppmanar kommissionen att fastställa minimienergieffektivitetskrav för fordon 
som köps in av myndigheter och för däck som monteras på dessa fordon.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera ramvillkor för utveckling av 
elfordon, särskilt när det gäller standardisering av mjukvara för infrastruktur och 
laddningsstationer.

30. Europaparlamentet upprepar att man måste främja intermodala transportlösningar och 
också utveckla intelligenta transportsystem i syfte att uppnå energibesparingar inom 
transportsektorn (inbegripet trängselavgifter, informationsteknik för trafikledning, 
järnvägsinfrastruktur, osv.).

31. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avskaffa skattesystem som gynnar 
inköp av bränsleineffektiva bilar1.

6. Stimulansåtgärder och finansiering

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om hur en EU-ram för 
rullande finansiella instrument ska inrättas till stöd för kompletterande 
energieffektivitetsåtgärder som stöder befintliga lyckade nationella system och 
distributionskanaler (exempelvis genom riskdelning) och som uppmuntrar till inrättande 
och förbättring av system för energieffektivitet i medlemsstaterna.

33. Europaparlamentet anser att man i denna ram bör beakta erfarenheter från befintliga 
rullande instrument som tillhandahålls av offentliga finansiella mellanhänder och 
inbegripa befintliga EU-medel. Ramen bör vara utformad så att den drar till sig andra 
offentliga eller privata medel, så att största möjliga hävstångsverkan uppkommer, samt 
stödja finansiella program för ett stort antal slutliga stödmottagare.

34. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang kommissionens förslag att använda 
medel, för vilka inga åtaganden gjorts, i enlighet med förordningen om det europeiska 
energiprogrammet för återhämtning för att inrätta ett särskilt finansiellt instrument till stöd 
för initiativ för energieffektivitet och förnybar energi och uppmanar rådet att anta 
förslaget skyndsamt.

35. Europaparlamentet betonar att de befintliga EU-fonderna, såsom Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, måste användas bättre med avseende på energieffektivitetsåtgärder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att ta reda på vilka hindren är mot att använda en 

                                               
1 Taxation Paper No 22 (2010): Company Car Taxation. Subsidies, welfare and economy.
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större del av tillgångarna i struktur- och sammanhållningsfonderna i detta syfte och att 
lägga fram åtgärder som räcker för att avlägsna hindren (exempelvis ytterligare EU-
åtgärder till stöd för tekniskt bistånd).

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka finansieringsinstituten (exempelvis 
ELENA) och att överväga att inrätta kompletterande institut som ska finansieras genom 
programmet för intelligent energi.

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja följande EU-åtgärder som ska 
stödja tekniskt bistånd som tillhandahålls av erfarna (nationella och internationella) 
finansiella mellanhänder:

 Öka medvetenheten och kunskapen bland förvaltningsmyndigheterna och allmänheten 
och också i privata finansiella institutioner om finansieringsstrategier för och 
institutionella krav på stöd för investeringar i energieffektivitet.

 Stödja offentliga och privata finansiella institutioner som genomför motsvarande 
åtgärder och finansiella instrument.

 Strukturera hållbara och effektiva finansiella instrument för att bättre använda 
tillgängliga medel för investeringar i energieffektivitet.

 Uppmuntra till utbyte av erfarenheter av bästa metoder mellan medlemsstaterna och 
deras finansiella mellanhänder.

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga förslag på effektiva åtgärder 
som ska driva på energibolagens investeringar i energieffektivitet.

39. Europaparlamentet upprepar sin begäran att ett kapitel om energieffektivitet ska förstärkas 
inom den europeiska grannskapspolitiken och systematiskt ingå i EU:s dialoger med tredje 
länder.

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra energieffektivitet till en av 
huvudprioriteringarna i åttonde ramprogrammet för forskning och att anslå en betydande 
del till delprogram för energieffektivitet, i likhet med det pågående programmet för 
intelligent energi. Parlamentet betonar att medlen till forskning, utveckling och 
demonstration på energiområdet måste fördubblas, och även öka kraftigt i EU:s framtida 
budget, särskilt till förnybar energi, smarta nät och energieffektivitet, senast 2020 i 
jämförelse med den nuvarande nivån.

41. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Inledning

Energieffektivitet är det kostnadseffektivaste och snabbaste sättet att minska utsläppen av 
koldioxid och andra föroreningar. Fördelarna är enorma, både när man ser till ekonomisk 
tillväxt och skapande av arbetstillfällen. Arbetstillfällena kommer att skapas både på 
landsbygden och i städerna, ofta inom små och medelstora företag, och de kommer att vara 
lokala arbetstillfällen, som inte kan utlokaliseras. De kommer att finnas inom IT, byggnads-
och tjänstesektorn.

En hel del har redan uppnåtts sedan handlingsplanen för energieffektivitet antogs 2006, men 
det politiska och ekonomiska sammanhanget har förändrats en hel del sedan dess. Därför 
måste EU:s politik för energieffektivitet ses över så att den överrensstämmer med de 
nuvarande prioriteringarna och dagens utveckling. En ingående bedömning av resultaten och 
bristerna i handlingsplanen för energieffektivitet från 2006 bör ligga till grund för översynen 
av EU:s politik för energieffektivitet. Åtgärder för att öka energibesparingarna kan vidtas 
genom ett stort antal olika instrument på EU-nivå och lokal nivå, som märkning av och 
miljönormer för energirelaterade produkter, byggnaders energiförbrukning och många fler. 
Föredraganden anser att beslutsfattarna bör försöka diversifiera de medel genom vilka de 
försöker få EU-27 att bli energieffektivare, och att vissa instrument är bättre lämpade att 
användas på nationell nivå.

Mål för energieffektivitet

Det verkar bli allt mer uppenbart att EU inte kommer att lyckas uppfylla sitt tjugoprocentsmål 
som planerat. Det saknas offentliga dokument från kommissionen i detta avseende. 
Utsläppsmål och mål för förnybar energi är lätta att mäta och tillhandahålls officiellt av 
Eurostat, medan statistik om energieffektivitet å andra sidan är kontroversiell, vilket visas av 
att Primesmodellen ofta är omtvistad. Föredraganden anser emellertid att kommissionen 
ansvarar för att lägga fram statistik om utvecklingen av samtliga viktiga delar i EU:s 
energipolitik.

Byggnader

Det är väl känt att det finns en enorm potential till energieffektivitet i byggnader. Den nyligen 
gjorda omarbetningen av Europeiska programmet för återuppbyggnad och utveckling gör det 
svårt att genomföra ytterligare en omarbetning av detta direktiv just nu. Eftersom byggnader 
är så viktiga behövs emellertid ett annat tillvägagångssätt, som överensstämmer med 
subsidiaritetsprincipen och inte strider mot den privata äganderätten. Vi bör överväga frågan 
om lämpliga finansieringsinstrument och också behovet av att förstärka yrkesutbildningen, 
tillgången till information för de små och medelstora företagen och informationskampanjer i 
allmänhet. Fokus bör ligga på renovering av befintliga byggnader, eftersom nybyggandet 
minskar mer och mer i EU och många gamla byggnader har den största 
effektivitetspotentialen om de renoveras på rätt sätt.
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Ekodesign

Föredraganden anser som en allmän princip att frivilliga avtal bör främjas, men att det i vissa 
fall behövs miniminormer och konkreta mål för att marknaden ska röra sig i en 
energieffektivare riktning. Direktivet om ekodesign är det effektivaste instrumentet på EU-
nivå inom strategin för energieffektivitet, och ett utmärkt exempel på det slags strategier som 
EU bör sträva efter att införa. Den mest lovande metoden verkar vara att utgå från 
gemensamma normer för hela EU-marknaden och att införa större konkurrens mellan 
medlemsstaterna, vilket gör det möjligt för dem att konkurrera på världsmarknaden.

Finansiering

Inom miljöteknikbranschen måste klyftan mellan USA och Kina å ena sidan, och EU å andra 
sidan, överbryggas. Båda länderna är långt mer progressiva än EU när det gäller att anta 
lagstiftning som främjar energieffektiva lösningar. Åtgärder och instrument för att få fram 
ökad finansiering bör därför stödjas av EU och medlemsstaterna. Inrättande av nationella 
fonder för energieffektivitet som stöder avtal om energiprestanda bör sporras med ett 
finansiellt instrument på EU-nivå.

Avtal om energiprestanda, genom vilka en kund köper en garanterad energibesparing, ger en 
hävstångsverkan när investeringen betalas tillbaka under en tidsperiod på två till femton år.  
En sådan modell skapar arbetstillfällen inom små och medelstora företag, konsumenterna 
betalar mindre för sina energiräkningar och utsläppen minskar.


