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BILAGA 
 

OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Förkortningar och symboler 

+ antogs 

- förkastades 

↓ bortföll 

T drogs tillbaka 

ONU (..., ..., ...) omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda 

röster) 

EO (..., ..., ...) elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster) 

delad delad omröstning 

särsk. särskild omröstning 

ÄF ändringsförslag 

komp. kompromissändringsförslag 

m. d. motsvarande del 

S ändringsförslag om strykning 

= identiska ändringsförslag 

res. resolutionsförslag 

gem. res. gemensamt förslag till resolution 

sluten sluten omröstning 
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1. Utnämningar till undersökningskommittén för att utreda påstådda överträdelser 

och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt 

 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

godkännande utan omröstning 

 

 

2. Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (ramavtal) *** 

Rekommendation: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 501, 30, 45 

 

 

 

3. Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (utvidgningen 

2004) *** 

Rekommendation: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 498, 38, 50 

 

 

 

4. Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Bulgariens och 

Rumäniens anslutning) *** 

Rekommendation: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 498, 33, 54 
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5. Protokoll till avtalet mellan EU och Monaco om automatiskt utbyte av 

upplysningar om finansiella konton * 

Betänkande: Andreas Schwab (A8-0206/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 549, 16, 23 

 

 

6. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 

ansökan EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery 

Betänkande: Victor Negrescu (A8-0207/2016) (kvalificerad majoritet erfordrad och 3/5 av de avgivna 
rösterna) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 534, 45, 7 

 

 

7. Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk ***I 

Betänkande: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet 42 utskottet  +  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 524, 25, 37 

 

Övrigt 

Betänkandet hade återförvisats till det ansvariga utskottet vid plenarsammanträdet den 19 januari 2016 

(artikel 61.2 i arbetsordningen). 

Ändringsförslag 42 ersatte de ändringsförslag som antagits vid det sammanträdet. 
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8. Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och 

det fiske som utnyttjar dessa bestånd ***I 

Betänkande: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet 65 utskottet  +  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 480, 68, 39 

 

Övrigt 

Betänkandet hade återförvisats till det ansvariga utskottet vid plenarsammanträdet den 28 april 2015 

(artikel 61.2 i arbetsordningen). 

Ändringsförslag 65 ersatte de ändringsförslag som antagits vid det sammanträdet. 
 

 

9. Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om 

makars förmögenhetsförhållanden * 

Betänkande: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott: 

1 utskottet EO - 256, 322, 8 

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 498, 58, 35 
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10. Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i 

mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap * 

Betänkande: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott: 

1 utskottet  -  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 490, 68, 34 

 

 

 

11. Massakrer i östra Kongo 

Resolutionsförslag: B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-
0808/2016, B8-0809/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0801/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

efter punkt 3 1 GUE/NGL  -  

efter punkt 4 2 GUE/NGL  -  

efter punkt 13 3 GUE/NGL  -  

efter punkt 17 4 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0801/2016  ECR  ↓  

B8-0802/2016  PPE  ↓  

B8-0804/2016  S&D  ↓  

B8-0805/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0807/2016  EFDD  ↓  

B8-0808/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0809/2016  ALDE  ↓  

 

Övrigt 

Marian Harkin (ALDE-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution. 
 

 

12. Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete 

(Utbildning 2020) 

Betänkande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 2  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 45  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 51  originaltexten ONU + 479, 68, 39 

punkt 55  originaltexten ONU + 513, 51, 19 

punkt 56  originaltexten delad   

1 / ONU + 513, 44, 22 

2 / ONU + 473, 84, 25 

3 / ONU + 466, 86, 26 

punkt 57  originaltexten ONU + 519, 52, 13 

punkt 58  originaltexten delad   

1 / ONU + 534, 24, 25 

2 / ONU + 475, 94, 13 

punkt 59  originaltexten delad   

1 / ONU + 518, 53, 15 

2 / ONU + 484, 81, 15 

punkt 60  originaltexten ONU + 501, 59, 24 

punkt 61  originaltexten ONU + 481, 89, 11 

punkt 63  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 67  originaltexten delad   

1 / ONU + 524, 52, 8 

2 / ONU + 489, 78, 12 

punkt 69  originaltexten ONU + 485, 77, 22 

punkt 70  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 71  originaltexten delad   

1 / ONU + 467, 90, 27 

2 / ONU + 427, 124, 26 

punkt 72  originaltexten ONU + 432, 94, 53 

punkt 73  originaltexten ONU + 472, 96, 14 

punkt 74  originaltexten ONU + 502, 55, 23 

punkt 76  originaltexten delad   

1 / ONU + 499, 81, 3 

2 / ONU + 529, 42, 4 

skäl E  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 409, 108, 65 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: punkterna 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 76 

ECR: punkterna 56, 58 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkterna 69, 72, 73 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 2 

Första delen hela texten utom orden "på både europeisk och nationell nivå" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 7 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar den stärkta styrningsrollen för de informella organen 

inom Utbildning 2020, och att det skapats återkopplingsförbindelser mellan 

högnivågruppen, generaldirektörsgrupperingarna och arbetsgrupperna." 

Andra delen "Parlamentet erkänner den roll som det civila samhällets organisationer spelar när 

det gäller att nå ut till lokala, regionala och nationella intressenter och allmänheten i 

samband med europeiskt samarbete på utbildningsområdet, och begär att det ska 

utbetalas ekonomiskt stöd till dem inom ramen för Erasmus+ (KA3) och Europeiska 

socialfonden." 
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punkt 45 

Första delen hela texten utom orden "Bolognaprocessen har banat väg för betydande resultat, och 

anser att" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 56 

Första delen hela texten utom orden "hitta rätt metod för att snabbt, fullt ut och hållbart kan" och 

"flyktingar och" 

Andra delen "hitta rätt metod för att snabbt, fullt ut och hållbart kan" 

Tredje delen "flyktingar och" 

 
punkt 58 

Första delen "Europaparlamentet betonar att medlemsstaternas utbildningsministerier och 

kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur måste samarbeta för att 

säkerställa lika tillgång till utbildning av hög kvalitet, särskilt genom att nå ut till 

dem som har det sämst ställt och till personer med olika bakgrund" 

Andra delen "bland annat nyanlända migranter, och integrera dem i en positiv inlärningsmiljö" 

 
punkt 59 

Första delen hela texten utom orden "flyktingar och asylsökande" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 67 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anstränga sig för att snabbt 

utveckla och genomföra mekanismer för att förbättra förståelsen och identifieringen 

av migranters" och "kvalifikationer" 

Andra delen ", flyktingars och asylsökandes" och ", eftersom många av de personer som kommer 

till EU anländer utan några formella bevis för sin utbildning" 

 
punkt 70 

Första delen "Europaparlamentet påpekar att icke-formellt och informellt lärande, liksom 

deltagande i idrottsaktiviteter och ideellt arbete, har en viktig roll när det gäller att 

främja utvecklingen av medborgerlig, social och interkulturell kompetens." 

Andra delen "Parlamentet betonar att några länder har gjort betydande framsteg när det gäller att 

utveckla den relevanta rättsliga ramen, medan andra har problem med att införa 

omfattande valideringsstrategier. Parlamentet framhåller därför behovet av att ta 

fram heltäckande strategier för att möjliggöra validering." 

 
punkt 71 

Första delen hela texten utom orden "flyktingar och asylsökande" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 76 

Första delen "Europaparlamentet framhåller utbildningens avgörande roll när det gäller att ge 

kvinnor egenmakt på alla livets områden. Parlamentet poängterar behovet av att ta 

itu med könsklyftor och erkänna de särskilda behoven för unga kvinnor genom att 

införliva ett jämställdhetsperspektiv i Utbildning 2020." 

Andra delen "Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av EU:s grundläggande 

värden, är det nödvändigt att alla utbildningsinstitutioner godkänner och genomför 

denna princip bland de studerande i syfte att främja tolerans, icke-diskriminering, 

aktivt medborgarskap, social sammanhållning och interkulturell dialog." 
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ENF: 

skäl E 

Första delen "Utbildning har en viktig roll att spela när det gäller att bekämpa fattigdom och 

socialt utanförskap, och ett utökat tillträde till ett livslångt lärande kan öppna upp 

nya möjligheter för lågkvalificerade, arbetslösa, personer med särskilda behov, 

äldre" 

Andra delen "och migranter" 

 
punkt 63 

Första delen "Europaparlamentet stöder idén om att inrätta stödpunkter och riktlinjer för lärare, så 

att de i god tid får stöd med att hantera olika slags mångfald" 

Andra delen "på ett positivt sätt och främja interkulturell dialog i klassrummet" 

Tredje delen "samt vägledning när de konfronteras med studenter som löper risk att radikaliseras" 
 

 

13. Lägesrapport om förnybar energi 

Betänkande: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 2  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 3  originaltexten delad   

1 / ONU + 475, 97, 7 

2 +  

punkt 7  originaltexten särsk. +  

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 12  originaltexten särsk. +  

efter punkt 20 1 ≥ 76 

ledamöter 

ONU + 311, 259, 10 

punkt 21  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / ONU + 302, 270, 7 

punkt 23  originaltexten ONU + 454, 84, 40 

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 297, 276, 6 

3 +  

4 +  

punkt 28  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / ONU + 305, 273, 3 

4 / ONU + 305, 261, 7 

punkt 30  originaltexten särsk. +  

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU - 184, 277, 117 

punkt 34  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 35  originaltexten särsk. +  

punkt 39  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 330, 251, 0 

3 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 41  originaltexten särsk. +  

punkt 45  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 54  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 279, 300, 0 

punkt 55 2 ≥ 76 

ledamöter 

ONU - 280, 280, 12 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 56  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 307, 262, 4 

3 +  

efter punkt 56 3 ≥ 76 

ledamöter 

EO + 332, 235, 3 

punkt 58  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 62  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 69  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 70  originaltexten särsk. +  

punkt 76  originaltexten särsk. +  

punkt 78  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 79  originaltexten ONU + 381, 194, 2 

punkt 86  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

punkt 88  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl D  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl F  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 329, 237, 2 

3 +  

skäl M  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 304, 258, 2 

3 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl O  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 217, 339, 10 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 444, 103, 23 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkterna 3 (första delen), 23, 24 (andra delen), 28 (tredje delen), 56 (andra delen) 

PPE: punkterna 21 (andra delen), 28 (fjärde delen), 33 (andra delen), 79 

GUE/NGL: ÄF 1, 2 
 

Begäranden om särskild omröstning 

Verts/ALE: punkterna 7, 12, 45, 70, 76 

ECR: punkterna 21, 30, 34, 35, 41, 76, skäl M 

ENF: punkterna 21, 70 

EFDD: punkterna 62, 88 

GUE/NGL: punkt 12 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

punkt 9 

Första delen hela texten utom orden "så att subventioner för mogen teknik för förnybar energi 

gradvis kan frångås" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 88 

Första delen "Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna och kommissionen att framhålla 

betydelsen av ett hållbart skogsbruk och därmed den viktiga roll som skogsbiomassa 

spelar som en av EU:s viktiga förnybara råvaror, för att EU ska uppnå sina 

energimål." 

Andra delen "Parlamentet uppmärksammar den allt större efterfrågan på skogsbiomassa, vilket 

innebär att det hållbara skogsbruket, i linje med EU:s skogsstrategi, ytterligare bör 

stärkas och främjas, eftersom det spelar en mycket viktig roll för skogarnas 

biologiska mångfald och ekosystemfunktion, inklusive för upptaget av koldioxid 

från atmosfären. Parlamentet framhåller därför att utnyttjandet av resurser som odlas 

i EU och importeras från tredjeländer måste vara balanserat, med tanke på den 

mycket långa förnyelsetiden för trä." 
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ECR: 

punkt 39 

Första delen hela texten utom orden "(aktiva energikonsumenter, såsom hushåll, både i ägar- och 

hyresbostäder, institutioner och småföretag, vilka bedriver produktion av förnybar 

energi, antingen i egen regi eller kollektivt, via kooperativ, andra sociala företag eller 

sammanslutningar)" och "som handlägger frågor om tillstånd till projekt" 

Andra delen "(aktiva energikonsumenter, såsom hushåll, både i ägar- och hyresbostäder, 

institutioner och småföretag, vilka bedriver produktion av förnybar energi, antingen i 

egen regi eller kollektivt, via kooperativ, andra sociala företag eller 

sammanslutningar)" 

Tredje delen "som handlägger frågor om tillstånd till projekt" 

 
punkt 56 

Första delen hela texten utom orden "och inte betungas med ytterligare skatter eller avgifter" och 

"Parlamentet oroar sig för de initiativ som vissa medlemsstater tagit och som går ut 

på att skapa hinder för utövandet av rätten till egen förbrukning och 

självgenerering." 

Andra delen "och inte betungas med ytterligare skatter eller avgifter" 

Tredje delen "Parlamentet oroar sig för de initiativ som vissa medlemsstater tagit och som går ut 

på att skapa hinder för utövandet av rätten till egen förbrukning och 

självgenerering." 

 
punkt 62 

Första delen "Europaparlamentet konstaterar att biomassa i dag är den mest använda formen för 

förnybar energi för uppvärmningsändamål, och svarar för omkring 90 procent av den 

förnybara energi som används där. Framför allt i Central- och Östeuropa står 

biomassan i en nyckelställning för att förbättra energitryggheten" 

Andra delen "på ett hållbart sätt" 

 
punkt 69 

Första delen "Europaparlamentet konstaterar att vi fortfarande ligger åtskilligt efter med att uppnå 

målet om 10 procent förnybar energi inom transportväsendet fram till 2020, delvis 

till följd av de utmaningar som en biodrivmedelsbaserad strategi för detta ändamål 

innebär. Parlamentet erinrar om att transportsektorn är den enda sektorn i EU där 

växthusgasutsläppen ökat sedan 1990. Parlamentet påpekar att förnybara 

energikällor är av central betydelse för uppnåendet av hållbar rörlighet. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att göra mer för att införa hållbarhetsåtgärder inom 

transportsektorn, till exempel i form av efterfrågeminskning, en trafikomställning i 

riktning mot mera hållbara transportslag, ökad effektivitet och elektrifiering av 

transportsektorn. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en ram för 

främjande av elfordon drivna med förnybar el och att förbättra lagstiftningsramen" 

Andra delen "så att den erbjuder möjligheter till biodrivmedel med hög växthusgaseffektivitet, 

med hänsyn tagen till indirekt ändring av markanvändning under perioden efter 

2020" 
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punkt 78 

Första delen "Europaparlamentet betonar att det behövs en trafikomställning inom 

transportsektorn för att vi ska få utrymme för en reglering och en politik till förmån 

för hållbar rörlighet, också i form av intermodalitet, hållbara logistiksystem, 

mobilitetskontroll och hållbar stadspolitik, så att man går över till att använda 

hållbar energi inom transporterna och/eller att den sammanlagda 

energiförbrukningen minimeras, med uppmuntran till mera aktiva modeller för 

resande, till utveckling och förverkligande av lösningar av typ smarta städer, och till 

stöd för miljövänlig rörlighet i stadsmiljö och miljöanpassad stadsplanering. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och EU att arbeta för en trafikomställning 

inom befordran av passagerare och gods, från vägtrafik och luftfart till järnvägar och 

sjöfart." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma vilka inneboende möjligheter det 

finns hos tekniken för trådlastbilar." 

 
PPE: 

skäl D 

Första delen "Utgående från COP 21-avtalet från Paris måste direktivet om förnybar energi 

anpassas så att det följer det överenskomna målet om att temperaturhöjningen 

globalt sett ska begränsas till 1,5 °C över nivåerna under den förindustriella 

perioden." 

Andra delen "Det enda sättet att uppnå en ekonomi som till 100 procent bygger på förnybar 

energi är att vi minskar vår energiförbrukning, ökar energieffektiviteten och 

stimulerar användningen av resurserna av förnybar energi." 

 
punkt 2 

Första delen hela texten utom orden "men oroar sig dock för hur många länder (Belgien, 

Frankrike, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Spanien och Storbritannien) som, 

enligt uppskattningarna för perioden 2014–2015 i kommissionens lägesrapport om 

förnybar energi 2015, kan komma att nödgas förstärka sin politik och sina redskap 

för att de ska uppnå målen för 2020, medan det inte heller är sagt att Ungern och 

Polen kommer att uppnå dem" och "åtskilligt i förväg. Bland dessa länder märks 

Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Estland, Kroatien, Italien, Lettland, Litauen, 

Österrike, Rumänien, Finland och Sverige." 

Andra delen "men oroar sig dock för hur många länder (Belgien, Frankrike, Luxemburg, Malta, 

Nederländerna, Spanien och Storbritannien) som, enligt uppskattningarna för 

perioden 2014–2015 i kommissionens lägesrapport om förnybar energi 2015, kan 

komma att nödgas förstärka sin politik och sina redskap för att de ska uppnå målen 

för 2020, medan det inte heller är sagt att Ungern och Polen kommer att uppnå dem" 

Tredje delen "åtskilligt i förväg. Bland dessa länder märks Bulgarien, Tjeckien, Danmark, 

Estland, Kroatien, Italien, Lettland, Litauen, Österrike, Rumänien, Finland och 

Sverige." 
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punkt 21 

Första delen "Europaparlamentet betonar att målen för förnybar energi måste fastställas så, att de 

överensstämmer med de klimatmål som 195 länder kommit överens om i Paris i 

december 2015. Parlamentet noterar Europeiska rådets föreslagna mål om minst 27 

procent förnybar energi under 2030. Parlamentet erinrar om sitt upprop om bindande 

mål om en andel på minst 30 procent för förnybar energi, vilka ska uppnås med hjälp 

av nationella mål, för att nödvändig investerarsäkerhet och rättslig säkerhet ska 

säkerställas. Parlamentet anser att det mot bakgrund av det nyligen ingångna COP 

21-avtalet är önskvärt med en avsevärt högre ambition. Parlamentet påpekar att 

tydliga och ambitiösa mål i detta hänseende är ett viktigt redskap för att säkerheten 

ska bli bättre och för att EU säkert ska få en ledande ställning på global nivå." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett mera ambitiöst klimat- och 

energipaket för 2030, så att andelen för förnybar energi inom EU ökar till minst 

30 procent, något som ska förverkligas med hjälp av individuella nationella mål." 

 
punkt 33 

Första delen hela texten utom orden "att man tillämpar den villkorlighet som finns i de nuvarande 

medlen – Horisont 2020, strukturfonderna och Sammanhållningsfonden, Europeiska 

fonden för strategiska investeringar – och genom" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 54 

Första delen hela texten utom orden "i vilka sociala kostnader och kostnader för miljön räknats 

in" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 55 

Första delen "Europaparlamentet betonar att vissa konsumenter har stelbenta 

konsumtionsmönster och kan påverkas negativt av att prisbaserade mekanismer för 

energieffektivitet får ökad betydelse." 

Andra delen "Parlamentet betonar här vikten av att medlemsstaterna har en 

energieffektivitetspolitik som fokuserar på konsumenter i en utsatt situation." 

 
ENF: 

punkt 34 

Första delen "Europaparlamentet anser att lokala myndigheter, samhällen, hushåll och enskilda 

personer bör utgöra ryggraden för energiomställningen, och att de bör få aktivt stöd 

för att kunna bli energiproducenter och energileverantörer som är likställda med 

andra aktörer på energimarknaden." 

Andra delen "Parlamentet efterlyser här en gemensam, heltäckande definition av begreppet 

”prosument” på EU-nivå." 
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EFDD: 

§ 58 (ny sammanslagen lydelse) 

Första delen (Hela punkt 58:) "Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om en 

strategi för uppvärmning och kylning, men påtalar bristen på framsteg och de föga 

ambitiösa målen för användningen av förnybar energi för uppvärmning och kylning, 

framför allt i byggnader. Parlamentet betonar den stora potentialen för fortsatta 

framsteg med användningen av förnybar energi för uppvärmning och kylning, och 

konstaterar att sektorn för uppvärmning och kylning svarar för hälften av EU:s 

slutliga energianvändning och därför intar en nyckelställning för att EU ska uppnå 

sina mål i fråga om klimat och förnybar energi. Parlamentet inser fördelarna med att 

öka mängden förnybar energi inom sektorn för uppvärmning och kylning, och 

betonar att vi fått flexiblare värmeinfrastruktur och värmelagringsmöjligheter, så att 

det har blivit lättare att integrera förnybara intermittenta energikällor genom 

energilagring i form av värme, vilket ger utmärkt avkastning på investeringarna och 

möjligheter till bättre sysselsättning med god kvalitet på lokal nivå. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att i lagstiftningspaketet för förnybar energi för perioden 

efter 2020 täppa till luckorna i lagstiftningen." 

Andra delen (Punkt 59 utom första meningen) "Parlamentet upprepar att insatser inom sektorn för 

uppvärmning och kylning ger oss goda möjligheter att öka energitryggheten (i och 

med att 61 procent av den gas som importeras till Europa används i byggnader, 

merendels för uppvärmningsändamål), till exempel genom utveckling av nät för 

fjärrvärme och fjärrkyla, med vilkas hjälp det går bra att i stor skala integrera hållbar 

värme i städerna, eftersom de samtidigt kan leverera värme från ett flertal olika 

källor, och inte är bundna till en enda källa." 

 
GUE/NGL: 

skäl O 

Första delen hela texten utom orden "central- och östeuropeiska" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 45 

Första delen hela texten utom orden "såsom vattenkraft" 

Andra delen dessa ord 

 
ECR, PPE: 

skäl F 

Första delen hela texten utom orden "stabil, överkomligt prissatt och" och "med särskild 

uppmärksamhet inriktad på de mest utsatta bland dem" 

Andra delen "stabil, överkomligt prissatt och" 

Tredje delen "med särskild uppmärksamhet inriktad på de mest utsatta bland dem" 

 
punkt 3 

Första delen "Europaparlamentet beklagar att det i kommissionens lägesrapport om förnybar 

energi 2015 inte läggs fram några landsspecifika rekommendationer om anpassning 

av politiken och redskapen för att uppnåendet av målen för 2020 ska säkerställas." 

Andra delen "Parlamentet betonar att kapitalförsörjningen är viktig, men likväl har 

kapitalkostnaderna i EU-28 utvecklats i avsevärt olika riktning så att vi fått en klyfta 

mellan dels länderna i norr och väst, och dels länderna i öst och syd. Parlamentet 

konstaterar att klyftan i fråga om konkurrenskraft mellan EU-länderna kan komma 

att vidgas ytterligare av att det finns en bred uppsättning olika former av politik för 

främjande av förnybar energi. Parlamentet påpekar att EU behöver en 

finansieringsmekanism, med vars hjälp man kan få ned de höga riskbetingade 

kapitalkostnaderna för projekt inom området förnybar energi." 
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punkt 24 

Första delen "Europaparlamentet betonar att de mål som redan överenskommits för 2020 måste 

tas som en minimiutgångspunkt för översynen av direktivet om förnybar energi, så 

att medlemsstaterna efter 2020 inte kan underskrida sina nationella mål för 2020. 

Parlamentet understryker att EU:s mål för förnybar energi fram till 2030 måste 

uppnås kollektivt, och betonar att medlemsstaterna bör utarbeta sina nationella 

planer i god tid" 

Andra delen "och att kommissionen behöver utökade tillsynsbefogenheter" 

Tredje delen "också för perioden efter 2020, tillsammans med lämpliga verktyg för en effektiv 

övervakning i rätt tid, samt möjlighet att ingripa mot åtgärder som motverkar de 

övergripande syftena" 

Fjärde delen "Parlamentet anser att en sådan övervakning kommer att bli möjlig endast om 

kommissionen fastställer nationella riktmärken som medlemsstaternas framsteg med 

ibruktagande av förnybar energi kan jämföras mot." 

 
punkt 28 

Första delen hela texten utom orden "samtidigt som det möjliggörs en fullständig demokratisk 

kontroll av och tillsyn över energipolitiken", "vill att dagens framgångsrika system 

av nationella mål," och “intensivt ska upprepas” 

Andra delen "samtidigt som det möjliggörs en fullständig demokratisk kontroll av och tillsyn 

över energipolitiken" 

Tredje delen "vill att dagens framgångsrika system av nationella mål," och “intensivt ska 

upprepas” (Om tredje delen inte antas ska verbet ”efterlyser” läggas till före 

”nationella planer” i den slutliga texten) 

Fjärde delen "nationella mål," 

 
PPE, GUE/NGL: 

skäl M 

Första delen hela texten utom orden "en möjlighet till ökad energidemokrati på energimarknaden 

genom att" och "får" 

Andra delen orden "en möjlighet till ökad energidemokrati på energimarknaden genom att" 

och "får" 
Tredje delen "på likvärdiga betingelser som energimarknadens övriga berörda parter" 
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Verts/ALE, PPE, EFDD: 

punkt 86 

Första delen "Europaparlamentet understryker att produktionen av biodrivmedel inte bör inverka 

på livsmedelsproduktionen eller äventyra en tryggad livsmedelsförsörjning." 

Andra delen "Parlamentet anser emellertid att en balanserad politik för att främja större 

europeiska skördar av grödor som kan användas som insatsvaror, såsom vete, majs, 

sockerbetor och solrosor, skulle kunna innefatta bestämmelser om framställning av 

biodrivmedel, med beaktande av indirekt ändring av markanvändning, på ett sätt 

som skulle kunna ge europeiska jordbrukare en säker inkomstkälla, attrahera 

investeringar och arbetstillfällen till landsbygdsområden, bidra till att motverka den 

kroniska bristen inom EU på foder (som inte är genetiskt modifierat) med högt 

proteininnehåll och minska EU:s beroende av import av fossilt bränsle. Parlamentet 

anser att när det finns ett överskott på marknaden av sådana jordbruksprodukter som 

nämns ovan skulle produktionen av biodrivmedel och bioetanol ge möjligheter till 

tillfällig avsättning, vilket skulle bevara inköpspriserna på en hållbar nivå, garantera 

jordbrukarnas inkomster i kristider och fungera som en 

marknadsstabilitetsmekanism. Parlamentet betonar att man behöver uppmuntra till 

att obrukad åkermark som inte används för produktion av livsmedel sätts in i 

produktionen av bioenergi, i syfte att uppfylla nationella och europeiska mål för 

förnybar energi" utom "såsom vete, majs, sockerbetor och solrosor" och utom "och 

bioetanol" 

Tredje delen "såsom vete, majs, sockerbetor och solrosor" 

Fjärde delen "och bioetanol" 
 

Övrigt 

Punkterna 58 och 59 slogs samman och fick följande lydelse: 

"Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om en strategi för uppvärmning och 

kylning, men påtalar bristen på framsteg och de föga ambitiösa målen för användningen av förnybar 

energi för uppvärmning och kylning, framför allt i byggnader. Parlamentet betonar den stora 

potentialen för fortsatta framsteg med användningen av förnybar energi för uppvärmning och kylning, 

och konstaterar att sektorn för uppvärmning och kylning svarar för hälften av EU:s slutliga 

energianvändning och därför intar en nyckelställning för att EU ska uppnå sina mål i fråga om klimat 

och förnybar energi. Parlamentet inser fördelarna med att öka mängden förnybar energi inom sektorn 

för uppvärmning och kylning, och betonar att vi fått flexiblare värmeinfrastruktur och 

värmelagringsmöjligheter, så att det har blivit lättare att integrera förnybara intermittenta energikällor 

genom energilagring i form av värme, vilket ger utmärkt avkastning på investeringarna och 

möjligheter till bättre sysselsättning med god kvalitet på lokal nivå. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att i lagstiftningspaketet för förnybar energi för perioden efter 2020 täppa till luckorna i 

lagstiftningen. Parlamentet upprepar att insatser inom sektorn för uppvärmning och kylning ger oss 

goda möjligheter att öka energitryggheten (i och med att 61 procent av den gas som importeras till 

Europa används i byggnader, merendels för uppvärmningsändamål), till exempel genom utveckling av 

nät för fjärrvärme och fjärrkyla, med vilkas hjälp det går bra att i stor skala integrera hållbar värme i 

städerna, eftersom de samtidigt kan leverera värme från ett flertal olika källor, och inte är bundna till 

en enda källa." 
 

 

14. Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet 

Betänkande: Markus Pieper (A8-0199/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 2  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 8 1 PPE ONU - 209, 337, 16 

 originaltexten delad   

1 / ONU + 316, 241, 4 

2 / ONU + 277, 244, 8 

punkt 11 2 PPE ONU - 206, 343, 15 

 originaltexten delad   

1 / ONU + 462, 92, 9 

2 / ONU + 293, 247, 8 

punkt 13  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

punkt 14  originaltexten delad   

1 / EO + 306, 254, 4 

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 23  originaltexten ONU + 462, 73, 23 

punkt 24  originaltexten ONU + 319, 234, 8 

punkt 25  originaltexten ONU + 426, 83, 41 

punkt 26  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 243, 299, 5 

3 +  

punkt 29  originaltexten särsk. / 

EO 

- 193, 313, 36 

punkt 30  originaltexten särsk. +  

punkt 31  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 253, 281, 6 

före punkt 33, rubriken  originaltexten särsk. +  

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 281, 249, 5 

3 +  

4 +  

punkt 34  originaltexten särsk. +  

punkt 36  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 37  originaltexten särsk. +  

punkt 38  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

punkt 39  originaltexten särsk. +  

punkt 43  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

punkt 45  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 47  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 50  originaltexten särsk. +  

punkt 52  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 55  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 307, 191, 7 

punkt 56  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

4 +  

punkt 58  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 59 3 GUE/NGL EO - 246, 261, 6 

punkt 62  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 306, 219, 4 

punkt 63  originaltexten ONU + 294, 226, 4 

punkt 66  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 70  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl F  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 273, 224, 29 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 253, 193, 46 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 1, 2 

S&D: punkterna 8, 11, 23, 63 

ENF: punkterna 8 (andra delen), 11 (andra delen), 24, 25 

PPE: punkterna 8, 11 (andra delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

Verts/ALE: punkt 29, underrubrik före punkterna 33 och 34 

S&D: punkt 29 

ENF: skäl F, punkterna 23, 30 

PPE: punkt 63 

EFDD: punkterna 37, 38 

GUE/NGL: punkterna 29, 39, 50, 58 
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Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

punkt 55 

Första delen "Europaparlamentet efterlyser åtgärder som säkerställer trovärdiga beräkningar av 

inbesparingar och effektivitet utan onödig byråkrati." 

Andra delen "Parlamentet anser det möjligt att energieffektivitetsdirektivet också skulle kunna 

tjäna som ramrättsakt och anser att det skulle gå att inbegripa konkreta åtgärder och 

effektivitetskriterier i nuvarande direktiv (byggnadsdirektivet) eller också i form av 

en sammanfattad etiketteringsplikt (energieffektivitetsmärkning, ekodesign, cirkulär 

ekonomi, CE)." 

 
punkt 58 

Första delen hela texten utom orden "såsom industrier med risk för koldioxidläckage, små och 

medelstora företag och hushåll med risk för energifattigdom" 

Andra delen dessa ord 

 
ENF: 

punkt 2 

Första delen hela texten utom orden "där fossila energikällor slutar användas snarast möjligt" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 8 

Första delen hela texten utom orden "ett bindande övergripande mål med" och "bindande" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 38 

Första delen "Europaparlamentet ser fram emot den kommande moderniseringsfonden som 

kommer att inrikta sig på en modernisering av energisystemen och en förbättring av 

energieffektiviteten i EU-medlemsstater med låga inkomster" 

Andra delen "och ber kommissionen lägga fram ett förslag om gedigen styrningsstruktur, där det 

också i enskilda drag ska redogöras för vilka respektive roller de stödmottagande 

medlemsstaterna, EIB och andra institutioner ska spela" 

 
punkt 52 

Första delen "Europaparlamentet betonar att energieffektivitet hör till EU:s grundläggande mål 

och europeiska länder bör därför uppmuntras att förebygga slöseri" 

Andra delen "vid energiförbrukningen inom industri-, transport- och byggsektorn, som står för 

den största konsumtionsandelen" 

 
PPE: 

punkt 14 

Första delen "Europaparlamentet konstaterar att infasningsåtgärder och tidiga åtgärder i enlighet 

med artikel 7.2 inte längre gäller." 

Andra delen "Parlamentet erinrar om att artikel 7 förväntas låta oss uppnå mer än hälften av det 

mål om 20 % som fastställs i direktivet." 

 
punkt 62 

Första delen hela texten utom orden "för sig självt bör fastställa ett ambitiöst mål för 

energisparande och" 

Andra delen dessa ord 
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GUE/NGL: 

punkt 7 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet konstaterar dock att varje bedömning av 

genomförandet av energieffektivitetsdirektivet i dag endast kan ge en ofullständig 

situationsbild, eftersom direktivet trätt i kraft ganska nyligen och fristen för dess 

införlivande löpt ut för en rätt kort tid sedan." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 13 

Första delen "Europaparlamentet betonar att många medlemsstater i vissa fall kunnat vidta 

energieffektivitetsåtgärder just tack vare att direktivet är så pass flexibelt, och anser 

att denna flexibilitet i fråga om alternativa åtgärder är avgörande för att 

medlemsstaterna i framtiden ska kunna förverkliga program och projekt för 

energieffektivitet." 

Andra delen "Parlamentet yrkar på att de kryphål i det nuvarande direktivet, framför allt i artikel 

7, som leder till att direktivet inte fullständigt uppnått sitt syfte, ska bort, samtidigt 

som medlemsstaterna bör ha kvar lämplig handlingsfrihet att välja mellan 

åtgärderna. Parlamentet konstaterar att Europaparlamentets utredningstjänst i sin 

studie av genomförandet av artikel 7 , vilken bygger på sifferuppgifter som anmälts 

av medlemsstaterna, kommit fram till att sådana åtgärder, som att medlemsstaterna 

gradvis får inrikta sig på uppnående av målet, att de får ta hänsyn till tidiga åtgärder 

eller att transportväsendet och sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet 

inte tas med i beräkningen av deras mål, i nästan samtliga fall lett till ett årligt 

övergripande energisparmål på bara hälften (0,75 %). Parlamentet konstaterar att 

författarna gjort klart att analysen kan bli bara så bra som de data som ställts till 

förfogande. Parlamentet håller fast vid att alternativa åtgärder i enlighet med artikel 

7.9 måste definieras bättre och bör vara lätta att kvantifiera." utom orden  "samtidigt 

som medlemsstaterna bör ha kvar lämplig handlingsfrihet att välja mellan 

åtgärderna" och utom "Parlamentet konstaterar att författarna gjort klart att analysen 

kan bli bara så bra som de data som ställts till förfogande." 

Tredje delen "samtidigt som medlemsstaterna bör ha kvar lämplig handlingsfrihet att välja mellan 

åtgärderna" 

Fjärde delen "Parlamentet konstaterar att författarna gjort klart att analysen kan bli bara så bra 

som de data som ställts till förfogande." 

 
punkt 66 

Första delen "Europaparlamentet yrkar på bättre samordning och utbyte av idéer och bästa praxis 

mellan medlemsstaterna om besparingsskyldigheter, bygg- och saneringsplaner 

(artiklarna 4, 5, 6 och 7), för att befintliga och nya instrument (skattelättnader, 

stödprogram, avtalsmodeller och investeringar i socialt boende) snabbare ska 

komma till användning. Parlamentet anser att artikel 5 i mån av möjlighet bör 

utvidgas till att gälla för alla offentliga organ. Parlamentet yrkar på att 

kommissionen, i sina riktlinjer för kommande nationella planer, ska säkerställa insyn 

och jämförbarhet." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga innovativa marknadsbaserade 

stödsystem." 

 



P8_PV(2016)06-23(VOT)_SV.doc 27 PE 585.416 

punkt 70 

Första delen "Europaparlamentet anser att ett utsträckande av de offentliga byggnadernas 

föregångsroll till att gälla den offentliga förvaltningen på alla nivåer och inte bara 

statsförvaltningen, kommer att bidra till att man fullständigt ska kunna ta till vara 

den kostnadseffektiva potentialen i byggnader, som har visat sig vara den sektor som 

har störst potential, inte bara för energibesparingar, utan också för andra fördelar, 

såsom att trivseln och välbefinnandet ökar. Parlamentet anser här att 

medlemsstaterna bör åläggas att införa en intern mekanism för hur uppnåendet av 

treprocentsmålet i fråga om renoveringar ska fördelas mellan de olika nivåerna av 

offentlig förvaltning" 

Andra delen "och att handlingsfriheten att välja andra åtgärder bör få finnas kvar och effekterna 

av dessa åtgärder kvantifieras, såsom ett alternativ till punkterna 1 och 2" 

 
ENF, PPE: 

punkt 11 

Första delen "Europaparlamentet beklagar bristen på ambition i det mål som Europeiska rådet 

antagit 2014 (minst 27 % bättre energieffektivitet fram till 2030), vilket i huvudsak 

motiveras med en ytterst orealistiskt hög diskonteringsränta som ingått i en tidigare 

konsekvensbedömning. Parlamentet erinrar om att denna diskonteringsränta (17,5 

%) är överdrivet hög. Parlamentet uppmanar kommissionen att gå över till 

heltäckande kostnads-nyttoanalys, med beaktande av den mångsidiga nyttan av 

energieffektivitet, samt till en social diskonteringssats, i enlighet med 

kommissionens egna riktlinjer om bättre lagstiftning. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att se över energieffektivitetsmålet på 27 % för 

2030 mot bakgrund av klimatavtalet från Paris, för att målet om att begränsa den 

globala uppvärmningen till rejält under 2 °C ska kunna uppnås, och att fortsätta 

arbetet med att begränsa denna uppvärmning till 1,5 °C, såsom det förutsätts i det 

energieffektivitetsmål som antagits av parlamentet." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa ett bindande 

energieffektivitetsmål på 40 % för 2030, så det framgår vilken kostnadseffektiv 

potential det finns för energieffektivitet." 

 
S&D, GUE/NGL: 

punkt 26 

Första delen hela texten utom orden "smarta nät," och "Parlamentet konstaterar att den offentliga 

efterfrågan och marknaden är väsentliga drivkrafter för dessa projekt." 

Andra delen "smarta nät," 

Tredje delen "Parlamentet konstaterar att den offentliga efterfrågan och marknaden är väsentliga 

drivkrafter för dessa projekt." 

 
Verts/ALE, S&D: 

punkt 31 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet vill att direktivet ska koncentrera sig på 

energieffektivitet." 

Andra delen dessa ord 
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Verts/ALE, S&D, ENF, EFDD, GUE/NGL: 

punkt 33 

Första delen "Europaparlamentet konstaterar att rapporteringsskyldigheter inom området energi 

är nödvändiga delar av ett upplägg som behövs för att man ska kunna utvärdera vilka 

framsteg som görs med genomförandet av den befintliga lagstiftningen om 

energieffektivitet. Parlamentet beklagar dock de alltför högt uppdrivna 

rapporteringskrav om energi som medlemsstaterna påför företagen, 

energiproducenterna, konsumenterna och de offentliga myndigheterna, också genom 

nationell överreglering, eftersom de begränsar potentialen för tillväxt och 

innovation. Parlamentet betonar att rapporteringsskyldigheterna, om det bara låter 

sig göras, bör förenklas för att de administrativa bördorna och kostnaderna ska 

minska. Parlamentet påtalar att de uppgifter man får i rapporterna ofta inte går att 

jämföra runt om i Europa, till följd av att uppställningarna, metoderna och 

standarderna är olika. Parlamentet uppmanar kommissionen att, också genom 

digitala lösningar, lätta på den administrativa börda som rapporteringsskyldigheterna 

för med sig och fastställa flera riktlinjer för uppgifternas jämförbarhet för att det ska 

gå bättre att utvärdera dem. Parlamentet vill att prognoserna om energiefterfrågan 

ska avstämmas utgående från vilka kostnadseffektiva energisparmöjligheter det finns 

inom viktiga sektorer och anser att det skulle gå fortare att genomföra 

energieffektivitetsåtgärderna om byråkratin minskades. Parlamentet konstaterar att 

om man vill tillämpa principen om ”energieffektivitet först” måste man se över 

planeringen av och rapporteringen om energifrågor och göra politiken mer 

konsekvent för att alla dessa faktorer ömsesidigt ska förstärka varandra" utom orden 

"Parlamentet beklagar dock de alltför högt uppdrivna rapporteringskrav om energi 

som medlemsstaterna påför företagen, energiproducenterna, konsumenterna och de 

offentliga myndigheterna, också genom nationell överreglering, eftersom de 

begränsar potentialen för tillväxt och innovation." 

Andra delen "Parlamentet beklagar dock de alltför högt uppdrivna rapporteringskrav om energi 

som medlemsstaterna påför företagen, energiproducenterna, konsumenterna och de 

offentliga myndigheterna, också genom nationell överreglering, eftersom de 

begränsar potentialen för tillväxt och innovation." 

Tredje delen "så att det erkänns att energibesparingar är Europas första och säkraste energikälla" 

Fjärde delen "Parlamentet konstaterar att energieffektivitet kan vara den bästa investeringen i 

”energikällor”, eftersom den gör energin mer överkomligt prissatt, minskar behovet 

av ytterligare och kostsam infrastruktur på efterfrågesidan och bidrar till arbetet mot 

klimatförändringarna." 

 
ENF, GUE/NGL: 

punkt 36 

Första delen "Europaparlamentet påpekar att det inte går att med hjälp av EU:s 

utsläppshandelssystem hantera alla risker som är förknippade med investeringar i 

energibesparingar, eftersom systemet omfattar endast 45 % av EU:s 

växthusgasutsläpp. Parlamentet påpekar att energieffektivitetsdirektivet står i ett 

samband med annan energirelaterad unionslagstiftning och utövar en viss påverkan 

på koldioxidavtrycket och på utsläppshandelssystemet (priser på utsläppsrätter). 

Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma det inbördes förhållandet och 

säkerställa komplementaritet." 

Andra delen "Parlamentet konstaterar att de resulterande låga priserna på utsläppsrätter inom 

ramen för systemet är en av de många faktorer som kan minska industrins incitament 

till att investera i energisparande." 

 



P8_PV(2016)06-23(VOT)_SV.doc 29 PE 585.416 

Verts/ALE, EFDD: 

punkt 43 

Första delen hela texten utom orden "När dessa utgör ett fast inslag i fakturorna kan det bli svårt 

för konsumenterna att märka nyttan med energisparande, och likaså bidrar det till 

energifattigdom." och "och understryker att de höga energipriserna inom EU leder 

till att energipriserna i EU:s medlemsstater skiljer sig från de priser som våra 

huvudsakliga konkurrenter i stora delar av världen får betala, vilket blir till förfång 

för konkurrenskraften inom EU:s energiintensiva industrier" 

Andra delen "När dessa utgör ett fast inslag i fakturorna kan det bli svårt för konsumenterna att 

märka nyttan med energisparande, och likaså bidrar det till energifattigdom." 

Tredje delen "och understryker att de höga energipriserna inom EU leder till att energipriserna i 

EU:s medlemsstater skiljer sig från de priser som våra huvudsakliga konkurrenter i 

stora delar av världen får betala" 

Fjärde delen "vilket blir till förfång för konkurrenskraften inom EU:s energiintensiva industrier" 

 
Verts/ALE, EFDD, ENF: 

punkt 45 

Första delen hela texten utom orden "att besparingsskyldigheterna bör vara förenliga med 

utvecklingen av förnybara energikällor, och" och "utan fossila bränslen" 

Andra delen "att besparingsskyldigheterna bör vara förenliga med utvecklingen av förnybara 

energikällor, och" 

Tredje delen "utan fossila bränslen" 

 
ENF, GUE/NGL: 

punkt 47 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätthålla principen om ”bättre 

lagstiftning”, att överväga bättre sätt att samordna EU:s lagstiftning om energi och 

klimatförändringar för att lagstiftningen ska bli effektivare och mera ändamålsenlig 

och att föreslå åtgärder för att förbättra den nuvarande lagstiftningen" 

Andra delen "Parlamentet uppmanar också kommissionen att förstärka metoderna för heltäckande 

långtidsbedömning av energieffektivitetsinitiativ, inberäknat alla huvudsakliga 

externa effekter. Parlamentet efterlyser ett samhällsperspektiv i samband med att 

man upprättar modeller för de sammanlagda kostnaderna för och nyttorna med olika 

nivåer av energieffektivitetsambition och bedömer dem" 

Tredje delen "och vill att energieffektivitet ska behandlas som en källa till energi för sig" 

 
punkt 56 

Första delen "Europaparlamentet anser att EU:s klimatskydds- och effektivitetsmål ömsesidigt 

måste förstärka varandra, och att bindande krav på energieffektivitet är en väsentlig 

förutsättning för att medlemsstaternas ambition och insatser ska bli största möjliga" 

utom ordet "bindande" 

Andra delen "bindande" 

Tredje delen "varvid det också måste medges tillräcklig handlingsfrihet att bestämma vilken 

sammansättning av redskap och instrument som ska utformas på nationell nivå" 

utom ordet "också" 

Fjärde delen "också" 

 


