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Ändringsförslag 1
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker att 
energibesparande åtgärder är ett 
kostnadseffektivt sätt att öka 
energiförsörjningstryggheten och minska 
koldioxidutsläppen. Parlamentet är 
bekymrat över det svaga utnyttjandet av 
Eruf-medel till förmån för 
energieffektivitetsåtgärder i ett antal 
medlemsstater. Parlamentet uppmanar 
bestämt medlemsstaterna att prioritera
energieffektivitet i sina operativa program, 
och ber kommissionen och de nationella 
myndigheterna att ta fram nödvändiga 
instrument för att förenkla utnyttjandet av 
strukturfonderna för 
energieffektivitetsåtgärder, till exempel 
genom att säkra bättre 
informationsspridning på lokal nivå eller 
inrätta gemensamma kontaktpunkter.

1. Europaparlamentet understryker att 
energibesparande åtgärder är ett 
kostnadseffektivt sätt att öka 
energiförsörjningstryggheten och minska 
koldioxidutsläppen. Parlamentet är 
bekymrat över det svaga utnyttjandet av 
Eruf-medel till förmån för 
energieffektivitetsåtgärder i ett antal 
medlemsstater. Parlamentet uppmanar 
bestämt medlemsstaterna att göra
energieffektivitet till en övergripande 
prioritering i sina operativa program, och 
ber kommissionen och de nationella 
myndigheterna att ta fram nödvändiga 
instrument för att förenkla utnyttjandet av 
strukturfonderna för 
energieffektivitetsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 2
Seán Kelly

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker att 
energibesparande åtgärder är ett 
kostnadseffektivt sätt att öka 
energiförsörjningstryggheten och minska 
koldioxidutsläppen. Parlamentet är 
bekymrat över det svaga utnyttjandet av 
Eruf-medel till förmån för 

1. Europaparlamentet understryker att 
energibesparande åtgärder är ett 
kostnadseffektivt sätt att stärka den 
ekonomiska konkurrenskraften, öka 
energiförsörjningstryggheten och minska 
koldioxidutsläppen. Parlamentet är 
bekymrat över det svaga utnyttjandet av 
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energieffektivitetsåtgärder i ett antal 
medlemsstater. Parlamentet uppmanar 
bestämt medlemsstaterna att prioritera 
energieffektivitet i sina operativa program, 
och ber kommissionen och de nationella 
myndigheterna att ta fram nödvändiga 
instrument för att förenkla utnyttjandet av 
strukturfonderna för 
energieffektivitetsåtgärder, till exempel 
genom att säkra bättre 
informationsspridning på lokal nivå eller 
inrätta gemensamma kontaktpunkter.

Eruf-medel till förmån för 
energieffektivitetsåtgärder i ett antal 
medlemsstater. Parlamentet uppmanar 
bestämt medlemsstaterna att prioritera 
energieffektivitet i sina operativa program, 
och ber kommissionen och de nationella 
myndigheterna att ta fram nödvändiga 
instrument för att förenkla utnyttjandet av 
strukturfonderna för 
energieffektivitetsåtgärder, till exempel 
genom att säkra bättre 
informationsspridning på lokal nivå eller 
inrätta gemensamma kontaktpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 3
Catherine Bearder

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker att 
energibesparande åtgärder är ett 
kostnadseffektivt sätt att öka 
energiförsörjningstryggheten och minska 
koldioxidutsläppen. Parlamentet är 
bekymrat över det svaga utnyttjandet av 
Eruf-medel till förmån för 
energieffektivitetsåtgärder i ett antal 
medlemsstater. Parlamentet uppmanar 
bestämt medlemsstaterna att prioritera 
energieffektivitet i sina operativa program, 
och ber kommissionen och de nationella 
myndigheterna att ta fram nödvändiga 
instrument för att förenkla utnyttjandet av 
strukturfonderna för 
energieffektivitetsåtgärder, till exempel 
genom att säkra bättre 
informationsspridning på lokal nivå eller 
inrätta gemensamma kontaktpunkter.

1. Europaparlamentet understryker att 
energibesparande åtgärder inte enbart är 
ett kostnadseffektivt sätt att öka 
energiförsörjningstryggheten och minska 
koldioxidutsläppen, utan också kan skapa 
en miljon arbetstillfällen fram till 2020 
och i avsevärd grad minska 
bränslefattigdomen. Parlamentet 
uppmanar bestämt medlemsstaterna att 
prioritera energieffektivitet i sina operativa 
program, och ber kommissionen och de 
nationella myndigheterna att ta fram 
nödvändiga instrument för att förenkla 
utnyttjandet av strukturfonderna för 
energieffektivitetsåtgärder, till exempel 
genom att säkra bättre 
informationsspridning på regional och 
lokal nivå eller inrätta gemensamma 
kontaktpunkter.

Or. en
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Ändringsförslag 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker att 
energibesparande åtgärder är ett 
kostnadseffektivt sätt att öka 
energiförsörjningstryggheten och minska 
koldioxidutsläppen. Parlamentet är 
bekymrat över det svaga utnyttjandet av 
Eruf-medel till förmån för 
energieffektivitetsåtgärder i ett antal 
medlemsstater. Parlamentet uppmanar 
bestämt medlemsstaterna att prioritera 
energieffektivitet i sina operativa program, 
och ber kommissionen och de nationella 
myndigheterna att ta fram nödvändiga 
instrument för att förenkla utnyttjandet av 
strukturfonderna för 
energieffektivitetsåtgärder, till exempel 
genom att säkra bättre 
informationsspridning på lokal nivå eller 
inrätta gemensamma kontaktpunkter.

1. Europaparlamentet understryker att 
energibesparande åtgärder är ett 
kostnadseffektivt sätt att öka 
energiförsörjningstryggheten och minska 
koldioxidutsläppen. Parlamentet är 
bekymrat över det svaga utnyttjandet av 
Eruf-medel till förmån för 
energieffektivitetsåtgärder i ett antal 
medlemsstater. Parlamentet uppmanar 
bestämt medlemsstaterna att prioritera 
energieffektivitet i sina operativa program, 
och ber kommissionen och de nationella
och regionala myndigheterna att ta fram 
nödvändiga instrument för att förenkla 
utnyttjandet av strukturfonderna för 
energieffektivitetsåtgärder, till exempel 
genom att säkra bättre 
informationsspridning på lokal nivå eller 
inrätta gemensamma kontaktpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 5
Elisabeth Schroedter

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet bekräftar att behovet 
av förhandsinvesteringar är ett av de största 
hindren för energibesparingar på lokal och 
regional nivå. Parlamentet är övertygat om 
att alla åtgärder som vidtas på EU-nivå 
måste beakta konsekvenserna för 

2. Europaparlamentet bekräftar att behovet 
av förhandsinvesteringar är ett av de största 
hindren för energibesparingar på lokal och 
regional nivå. Parlamentet anser därför att 
EU bör främja investeringar med hjälp av 
ekonomiskt stöd via strukturfonderna och 
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kommuner och regioner och de 
budgetbegränsningar dessa omfattas av.

systemet för handel med utsläppsrätter.

Or. en

Ändringsförslag 6
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet bekräftar att behovet 
av förhandsinvesteringar är ett av de största 
hindren för energibesparingar på lokal och 
regional nivå. Parlamentet är övertygat om 
att alla åtgärder som vidtas på EU-nivå 
måste beakta konsekvenserna för 
kommuner och regioner och de 
budgetbegränsningar dessa omfattas av.

2. Europaparlamentet bekräftar att behovet 
av förhandsinvesteringar är ett av de största 
hindren för energibesparingar på lokal och 
regional nivå. Parlamentet är övertygat om 
att alla åtgärder som vidtas på EU-nivå 
måste beakta konsekvenserna för 
kommuner och regioner och de 
budgetbegränsningar dessa omfattas av. 
Parlamentet rekommenderar därför att 
lokala och regionala företrädare 
konsulteras i samband med utarbetandet 
av riktlinjer för utvecklingen på 
energiområdet, och att finansiellt stöd 
beviljas för lokala och regionala program 
för utnyttjandet av befintliga energikällor.

Or. ro

Ändringsförslag 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet bekräftar att behovet 
av förhandsinvesteringar är ett av de största 
hindren för energibesparingar på lokal och 
regional nivå. Parlamentet är övertygat om 
att alla åtgärder som vidtas på EU-nivå 

2. Europaparlamentet bekräftar att behovet 
av förhandsinvesteringar är ett av de största 
hindren för energibesparingar på lokal och 
regional nivå. Parlamentet är övertygat om 
att alla åtgärder som vidtas på EU-nivå 
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måste beakta konsekvenserna för 
kommuner och regioner och de 
budgetbegränsningar dessa omfattas av.

måste beakta konsekvenserna för 
kommuner och regioner och de 
budgetbegränsningar dessa omfattas av. 
Parlamentet anser att kommissionen bör 
utarbeta specifika och innovativa 
europeiska finansieringsprogram för att 
stödja lokala och regionala myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet understryker 
behovet av att utveckla det tekniska 
biståndet och finansieringslösningarna 
till förmån för regionala eller lokala 
myndigheter i syfte att stödja de lokala 
aktörerna i samband med utformningen 
av projekt, till exempel med stöd av 
EIB:s tekniska biståndsresurs Elena och 
energitjänstföretagens (ESCO) 
erfarenheter.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Seán Kelly

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet konstaterar att det 
finns flera hinder på lokal och regional 
nivå, särskilt inom bostadssektorn, på 
grund av finansiella kostnader och långa 
återbetalningsperioder, skilda 

4. Europaparlamentet konstaterar att det 
finns flera hinder på lokal och regional 
nivå, särskilt inom bostadssektorn, på 
grund av finansiella kostnader och långa 
återbetalningsperioder, skilda 
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stimulansåtgärder för hyresgäster och ägare 
eller invecklade förhandlingar i fastigheter 
med många lägenheter. Parlamentet 
efterlyser innovativa lösningar för att få 
bort dessa hinder, till exempel 
områdesbaserade renoveringsplaner, 
finansiella incitament och tekniskt stöd.

stimulansåtgärder för hyresgäster och ägare 
eller invecklade förhandlingar i fastigheter 
med många lägenheter. Parlamentet 
efterlyser innovativa och kostnadseffektiva
lösningar för att få bort dessa hinder, till 
exempel områdesbaserade 
renoveringsplaner, finansiella incitament 
och tekniskt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 10
Elisabeth Schroedter

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet kräver att man 
fullt ut utnyttjar den potential för gröna, 
hållbara arbetstillfällen som uppstår 
genom ökad energieffektivitet inom 
bostads- och byggsektorn genom att skapa 
långsiktiga ramvillkor för gröna jobb i 
syfte att stimulera den lokala ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 11
Elisabeth Schroedter

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet stöder en 
decentraliserad strategi på flera nivåer när 
det gäller energipolitik och 
energieffektivitet, inbegripet initiativen 
”borgmästarförsamlingen” och ”smarta 
städer”. Parlamentet understryker 
betydelsen av EU:s bottom-up-strategi för 

5. Europaparlamentet stöder en 
decentraliserad strategi på flera nivåer när 
det gäller energipolitik och 
energieffektivitet, inbegripet initiativen 
”borgmästarförsamlingen” och ”smarta 
städer”. Parlamentet understryker 
betydelsen av EU:s bottom-up-strategi för 
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energipolitiken för städer och regioner som 
strävar efter att främja rena och 
energieffektiva investeringar. Parlamentet 
framhåller att en anpassning av den 
framtida sammanhållningspolitiken till 
Europe 2020-strategin skulle skapa en 
viktig genomförandemekanism som skulle 
främja en klok och hållbar tillväxt i 
medlemsstaterna och i regionerna.

energipolitiken för städer och regioner som 
strävar efter att främja rena och 
energieffektiva investeringar. Parlamentet 
framhåller att en anpassning av den 
framtida sammanhållningspolitiken till 
Europa 2020-strategin skulle främja lokal 
och regional utveckling och medföra en 
klok och hållbar tillväxt i medlemsstaterna 
och i regionerna.

Or. en

Ändringsförslag 12
Catherine Bearder

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet stöder en 
decentraliserad strategi på flera nivåer när 
det gäller energipolitik och 
energieffektivitet, inbegripet initiativen 
”borgmästarförsamlingen” och ”smarta 
städer”. Parlamentet understryker 
betydelsen av EU:s bottom-up-strategi för 
energipolitiken för städer och regioner som 
strävar efter att främja rena och 
energieffektiva investeringar. Parlamentet 
framhåller att en anpassning av den 
framtida sammanhållningspolitiken till 
Europe 2020-strategin skulle skapa en 
viktig genomförandemekanism som skulle 
främja en klok och hållbar tillväxt i 
medlemsstaterna och i regionerna.

5. Europaparlamentet understryker de 
regionala och lokala myndigheternas 
centrala roll för att uppfylla 
energibesparingsmålen och stöder därför
en decentraliserad strategi på flera nivåer 
när det gäller energipolitik och 
energieffektivitet, inbegripet initiativen 
”borgmästarförsamlingen” och ”smarta 
städer” Parlamentet understryker 
betydelsen av EU:s bottom-up-strategi för
energipolitiken för städer och regioner som 
strävar efter att främja rena och 
energieffektiva investeringar. Parlamentet 
framhåller att en anpassning av den 
framtida sammanhållningspolitiken till 
Europa 2020-strategin skulle skapa en 
viktig genomförandemekanism som skulle 
främja en klok och hållbar tillväxt i 
medlemsstaterna och i regionerna.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Seán Kelly

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet stöder en 
decentraliserad strategi på flera nivåer när 
det gäller energipolitik och 
energieffektivitet, inbegripet initiativen 
”borgmästarförsamlingen” och ”smarta 
städer”. Parlamentet understryker 
betydelsen av EU:s bottom-up-strategi för 
energipolitiken för städer och regioner som 
strävar efter att främja rena och 
energieffektiva investeringar. Parlamentet 
framhåller att en anpassning av den 
framtida sammanhållningspolitiken till 
Europe 2020-strategin skulle skapa en 
viktig genomförandemekanism som skulle 
främja en klok och hållbar tillväxt i 
medlemsstaterna och i regionerna.

5. Europaparlamentet stöder en 
decentraliserad strategi på flera nivåer när 
det gäller energipolitik och 
energieffektivitet, inbegripet initiativen 
”borgmästarförsamlingen” och ”smarta 
städer”. Parlamentet understryker 
betydelsen av EU:s bottom-up-strategi för 
energipolitiken för städer och regioner som 
strävar efter att främja rena och 
energieffektiva investeringar. Parlamentet 
framhåller att en anpassning av den 
framtida sammanhållningspolitiken till 
Europa 2020-strategin skulle skapa en 
viktig genomförandemekanism som skulle 
främja en klok, ekonomiskt 
konkurrenskraftig och hållbar tillväxt i 
medlemsstaterna och i regionerna.

Or. en

Ändringsförslag 14
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet stöder en 
decentraliserad strategi på flera nivåer när 
det gäller energipolitik och 
energieffektivitet, inbegripet initiativen 
”borgmästarförsamlingen” och ”smarta 
städer”. Parlamentet understryker 
betydelsen av EU:s bottom-up-strategi för 
energipolitiken för städer och regioner som 
strävar efter att främja rena och 
energieffektiva investeringar. Parlamentet 

5. Europaparlamentet stöder en 
decentraliserad strategi på flera nivåer när 
det gäller energipolitik och 
energieffektivitet, inbegripet initiativen 
”borgmästarförsamlingen” och ”smarta 
städer”. Parlamentet understryker 
betydelsen av EU:s bottom-up-strategi för 
energipolitiken för städer och regioner som 
strävar efter att främja rena och 
energieffektiva investeringar. Parlamentet 
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framhåller att en anpassning av den 
framtida sammanhållningspolitiken till 
Europe 2020-strategin skulle skapa en 
viktig genomförandemekanism som skulle 
främja en klok och hållbar tillväxt i 
medlemsstaterna och i regionerna.

framhåller att en anpassning av den 
framtida sammanhållningspolitiken till 
Europa 2020-strategin skulle skapa en 
viktig genomförandemekanism som skulle 
främja en klok och hållbar tillväxt i 
medlemsstaterna, regionerna och städerna.

Or. en

Ändringsförslag 15
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet påpekar att 
skillnaderna är stora mellan de 
europeiska regionerna, vilket hindrar 
fastställandet av bindande enhetliga 
energieffektivitetsmål, som framför allt 
skulle innebära orimliga bördor för de 
små och medelstora företagen. 
Parlamentet föreslår därför att man 
kontinuerligt övervakar genomförandet av 
befintlig lagstiftning och inleder 
överträdelseförfaranden vid eventuella 
överträdelser.

Or. en

Ändringsförslag 16
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att kombinera befintlig 
EU-lagstiftning, såsom direktiven om 
ekodesign och energimärkning, i stället 
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för att ytterligare utvidga den, i syfte att 
genomföra EU-lagstiftningen så effektivt 
som möjligt och utnyttja synergier, 
särskilt till förmån för konsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 17
Catherine Bearder

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet konstaterar att 
energieffektivitetspolitiken hittills inte i 
tillräcklig grad har behandlat den sociala 
acceptansens betydelse för minskningen 
av energiförbrukningen. Parlamentet 
betonar att det inte bara är användarnas 
beteende som är viktigt för att 
energieffektivitetsåtgärderna ska bli 
framgångsrika, utan att även 
konsumenternas förtroende måste 
stärkas. Parlamentet kräver att den 
framtida handlingsplanen för 
energieffektivitet inbegriper ytterligare 
stödåtgärder för att öka den sociala 
acceptansen. Parlamentet betonar den 
viktiga roll som de regionala och lokala 
nivåerna kan spela för att uppnå enighet.

Or. en

Ändringsförslag 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 



AM\834008SV.doc 13/13 PE450.678v01-00

SV

kommissionen att vidta åtgärder för att 
bekämpa den energifattigdom som i 
Europa drabbar de fattigaste hushållen, 
och att aktivt stödja genomförandet och 
finansieringen av energieffektivitet i 
bostäderna.

Or. fr

Ändringsförslag 19
Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet påminner om att 
företagen genom sina innovativa insatser 
spelar en viktig roll för utformningen och 
genomförandet av 
energibesparingsåtgärder. Parlamentet 
skulle vilja att strukturfonderna främjar 
ett aktivt deltagande från företagens sida i 
de projekt som drivs på 
energieffektivitetsområdet.

Or. fr


