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FÖRSLAG

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

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.

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.

3. Europaparlamentet framhåller att ett snabbt och korrekt genomförande i medlemsstaterna 
av EU:s lagstiftning på områden såsom byggnaders energiprestanda, energimärkning och 
ekodesign är en viktig faktor för förverkligandet av EU:s energibesparingspotential. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att aktivt stödja och följa upp 
genomförandeprocessen.

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 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.

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.


