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Ändringsförslag 1
Jim Higgins

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker att flera 
olika sektorer kan påverka 
energieffektiviteten. Parlamentet betonar 
att en klarsynt och långsiktig strategi som 
garanterar konsekvens mellan olika projekt 
och ger bästa möjliga resultat endast kan 
utarbetas om EU:s och medlemsstaternas 
politik är allomfattande och samstämmig 
(såsom på området för sammanhållning, 
jordbruk, transport och miljö).

1. Europaparlamentet understryker 
energieffektivitetens stora potential inom 
ett flertal sektorer. Parlamentet betonar att 
en klarsynt och långsiktig strategi som 
garanterar konsekvens mellan olika projekt 
och ger bästa möjliga resultat endast kan 
genomföras om den lokala och regionala 
politiken, medlemsstaternas politik och 
gemenskapens politik är holistisk och 
samstämmig.

Or. en

Ändringsförslag 2
Emanuel Jardim Fernandes

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker att flera 
olika sektorer kan påverka 
energieffektiviteten. Parlamentet betonar 
att en klarsynt och långsiktig strategi som 
garanterar konsekvens mellan olika projekt 
och ger bästa möjliga resultat endast kan 
utarbetas om EU:s och medlemsstaternas 
politik är allomfattande och samstämmig 
(såsom på området för sammanhållning, 
jordbruk, transport och miljö).

1. Europaparlamentet understryker att flera 
olika sektorer kan påverka 
energieffektiviteten. Parlamentet betonar 
att en klarsynt och långsiktig strategi som 
garanterar konsekvens mellan olika projekt 
och ger bästa möjliga resultat endast kan 
utarbetas om EU:s och medlemsstaternas 
politik är allomfattande och samstämmig 
(såsom på området för sammanhållning, 
jordbruk, transport och miljö) och större 
utrymme ges åt teknisk innovation.

Or. pt
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Ändringsförslag 3
Jim Higgins

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet understryker att 
energieffektivitet måste ses som en 
europeisk och en internationell prioritet 
som beaktar den ökande internationella 
efterfrågan på energi, de stigande olje-
och gaspriserna och effekterna på 
klimatförändringen.

Or. en

Ändringsförslag 4
Jim Higgins

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet lyfter fram
förhållandet mellan energi och territoriell 
sammanhållning, såsom påpekades i 
grönboken om territoriell sammanhållning, 
både när det gäller ett positivt bidrag till 
energieffektiva åtgärder för hållbar 
utveckling och eventuella långsiktiga 
lösningar för isolerade regioner.
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
särskilt uppmärksamma dessa områden, 
särskilt bergsområden och de yttersta 
randområdena, och att genast lägga fram 
konkreta åtgärder som är anpassade till 
deras specifika karaktär och nackdelarna 
i dessa områden och som syftar till att 
skapa bättre energieffektivitet.

2. Europaparlamentet lyfter fram 
förhållandet mellan energi och territoriell 
sammanhållning, såsom påpekades i 
grönboken om territoriell sammanhållning, 
när det gäller ett positivt bidrag till 
energieffektiva åtgärder för hållbar 
utveckling, vikten av en välutformad 
strategi för regional utveckling och 
införandet av långsiktiga lösningar för
samtliga regioner.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet lyfter fram 
förhållandet mellan energi och territoriell 
sammanhållning, såsom påpekades i 
grönboken om territoriell sammanhållning, 
både när det gäller ett positivt bidrag till 
energieffektiva åtgärder för hållbar 
utveckling och eventuella långsiktiga 
lösningar för isolerade regioner. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
särskilt uppmärksamma dessa områden, 
särskilt bergsområden och de yttersta 
randområdena, och att genast lägga fram 
konkreta åtgärder som är anpassade till 
deras specifika karaktär och nackdelarna 
i dessa områden och som syftar till att 
skapa bättre energieffektivitet.

2. Europaparlamentet lyfter fram 
förhållandet mellan energi och territoriell 
sammanhållning, såsom påpekades i 
grönboken om territoriell sammanhållning, 
både när det gäller ett positivt bidrag till 
energieffektiva åtgärder för hållbar 
utveckling och eventuella långsiktiga 
lösningar för isolerade regioner. 

Or. cs

Ändringsförslag 6
Rolf Berend

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet lyfter fram 
förhållandet mellan energi och territoriell 
sammanhållning, såsom påpekades i 
grönboken om territoriell sammanhållning, 
både när det gäller ett positivt bidrag till 
energieffektiva åtgärder för hållbar 
utveckling och eventuella långsiktiga 
lösningar för isolerade regioner.
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
särskilt uppmärksamma dessa områden, 
särskilt bergsområden och de yttersta 

2. Europaparlamentet lyfter fram 
förhållandet mellan energi och territoriell 
sammanhållning, såsom påpekades i 
grönboken om territoriell sammanhållning, 
både när det gäller ett positivt bidrag till 
energieffektiva åtgärder för hållbar 
utveckling och eventuella långsiktiga 
lösningar för isolerade regioner. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
tillsammans med medlemsstaterna särskilt 
uppmärksamma dessa områden och att 
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randområdena, och att genast lägga fram 
konkreta åtgärder som är anpassade till 
deras specifika karaktär och nackdelarna i 
dessa områden och som syftar till att skapa 
bättre energieffektivitet.

genast lägga fram konkreta åtgärder som är 
anpassade till deras specifika karaktär och 
nackdelarna i dessa områden och som 
syftar till att skapa bättre energieffektivitet. 

Or. de

Ändringsförslag 7
Emanuel Jardim Fernandes

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet lyfter fram 
förhållandet mellan energi och territoriell 
sammanhållning, såsom påpekades i 
grönboken om territoriell sammanhållning, 
både när det gäller ett positivt bidrag till 
energieffektiva åtgärder för hållbar 
utveckling och eventuella långsiktiga 
lösningar för isolerade regioner. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
särskilt uppmärksamma dessa områden, 
särskilt bergsområden och de yttersta 
randområdena, och att genast lägga fram 
konkreta åtgärder som är anpassade till 
deras specifika karaktär och nackdelarna i 
dessa områden och som syftar till att skapa 
bättre energieffektivitet.

2. Europaparlamentet lyfter fram 
förhållandet mellan energi och territoriell 
sammanhållning, såsom påpekades i 
grönboken om territoriell sammanhållning, 
både när det gäller ett positivt bidrag till 
energieffektiva åtgärder för hållbar 
utveckling och eventuella långsiktiga 
lösningar för isolerade regioner. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
särskilt uppmärksamma dessa områden, 
särskilt bergsområden och de yttersta 
randområdena, och att i samarbete med 
medlemsstaterna och inom ramen för de 
nationella energieffektivitetsplanerna 
genast lägga fram fler konkreta åtgärder 
som är anpassade till deras specifika 
karaktär och nackdelarna i dessa områden 
och som syftar till att skapa bättre 
energieffektivitet.

Or. pt
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Ändringsförslag 8
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet lyfter fram 
förhållandet mellan energi och territoriell 
sammanhållning, såsom påpekades i 
grönboken om territoriell sammanhållning, 
både när det gäller ett positivt bidrag till 
energieffektiva åtgärder för hållbar 
utveckling och eventuella långsiktiga 
lösningar för isolerade regioner. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
särskilt uppmärksamma dessa områden, 
särskilt bergsområden och de yttersta 
randområdena, och att genast lägga fram 
konkreta åtgärder som är anpassade till 
deras specifika karaktär och nackdelarna i 
dessa områden och som syftar till att skapa 
bättre energieffektivitet.

2. Europaparlamentet lyfter fram 
förhållandet mellan energi och territoriell 
sammanhållning, såsom påpekades i 
grönboken om territoriell sammanhållning, 
både när det gäller ett positivt bidrag till 
energieffektiva åtgärder för hållbar 
utveckling och eventuella långsiktiga 
lösningar för isolerade regioner. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
särskilt uppmärksamma dessa områden, 
särskilt bergsområden, de yttersta 
randområdena och regionerna i de nya 
medlemsstaterna, och att genast lägga 
fram konkreta åtgärder som är anpassade 
till deras specifika karaktär och 
nackdelarna i dessa områden och som 
syftar till att skapa bättre energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 9
Jill Evans

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet lyfter fram 
förhållandet mellan energi och territoriell 
sammanhållning, såsom påpekades i 
grönboken om territoriell sammanhållning, 
både när det gäller ett positivt bidrag till 
energieffektiva åtgärder för hållbar 
utveckling och eventuella långsiktiga 
lösningar för isolerade regioner. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
särskilt uppmärksamma dessa områden, 

2. Europaparlamentet lyfter fram 
förhållandet mellan energi och territoriell 
sammanhållning, såsom påpekades i 
grönboken om territoriell sammanhållning, 
både när det gäller ett positivt bidrag till 
energieffektiva åtgärder för hållbar 
utveckling, tryggad energiförsörjning och 
eventuella långsiktiga lösningar för 
isolerade regioner. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att särskilt uppmärksamma 
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särskilt bergsområden och de yttersta 
randområdena, och att genast lägga fram 
konkreta åtgärder som är anpassade till 
deras specifika karaktär och nackdelarna i 
dessa områden och som syftar till att skapa 
bättre energieffektivitet.

dessa områden, särskilt bergsområden och 
de yttersta randområdena, och att genast 
lägga fram konkreta åtgärder som är 
anpassade till deras specifika karaktär och 
nackdelarna i dessa områden och som 
syftar till att skapa bättre energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 10
Jim Higgins

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet konstaterar att 
medlen för energiprojekt fortfarande är 
otillräckliga i de flesta medlemsstater. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och regionerna att i större utsträckning 
använda strukturfonderna för detta 
ändamål och att anordna en temainriktad 
förslagsinfordran för 
energiprioriteringar.

3. Europaparlamentet måste tyvärr 
konstatera att medlen för energiprojekt 
fortfarande är otillräckliga i de flesta 
medlemsstater och beaktar inte i 
tillräckligt stor utsträckning de regionala 
variationerna. Eftersom 
sammanhållningspolitiken erbjuder en 
ram för finansiering av 
energieffektivitetsprojekt, användning av 
förnybar energi och även 
energiinfrastruktur uppmanar 
parlamentet medlemsstaterna att fokusera 
på genomförandet av sina 
verksamhetsprogram om innovativa 
åtgärder för att finna kostnadseffektiva 
lösningar på energieffektivitetsfrågor.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Jill Evans

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet konstaterar att 
medlen för energiprojekt fortfarande är 
otillräckliga i de flesta medlemsstater. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och regionerna att i större utsträckning 
använda strukturfonderna för detta 
ändamål och att anordna en temainriktad 
förslagsinfordran för energiprioriteringar.

3. Europaparlamentet konstaterar att 
medlen för energiprojekt, särskilt 
energieffektivitetsprojekt, fortfarande är 
otillräckliga i de flesta medlemsstater. 
Parlamentet ber medlemsstaterna och 
regionerna att i större utsträckning använda 
strukturfonderna för detta ändamål och att 
anordna en temainriktad förslagsinfordran 
för energiprioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 12
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet konstaterar att 
medlen för energiprojekt fortfarande är 
otillräckliga i de flesta medlemsstater. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och regionerna att i större utsträckning 
använda strukturfonderna för detta 
ändamål och att anordna en temainriktad 
förslagsinfordran för energiprioriteringar.

3. Europaparlamentet konstaterar att 
medlen för energiprojekt fortfarande är 
otillräckliga i de flesta medlemsstater. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och regionerna att i större utsträckning 
använda strukturfonderna för detta 
ändamål och att anordna en temainriktad 
förslagsinfordran för energiprioriteringar. 
Parlamentet betonar att den privata 
sektorn, stödd av nationella åtgärder, bör 
spela en mer framträdande roll när det 
gäller att investera i och utveckla ny och 
hållbar energiteknik, och samtidigt ta 
innovativa åtgärder för att anta ett 
tankesätt som är mer inriktat på 
energieffektivitet. Parlamentet anser att 
detta endast kan åstadkomma en situation 
som är till nytta för både den offentliga 
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och privata sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 13
Jim Higgins

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att samarbeta med 
relevanta aktörer för att garantera att 
skälig uppmärksamhet ägnas åt att beakta 
de särskilda egenskaperna och 
utmaningarna i alla regioner, inklusive 
på öar, i bergsområden och i de yttersta 
randområdena, då åtgärder läggs fram 
som ska garantera större 
energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 14
Jim Higgins

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i hög utsträckning 
använda alternativa förnybara 
energiresurser såsom vindenergi, 
biomassa, biobränslen men också våg-
och tidvattenenergi i mån av möjlighet.

Or. en
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Ändringsförslag 15
Jim Higgins

Förslag till yttrande
Punkt 3c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3c. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utarbeta långsiktiga 
kampanjer för att öka medvetenheten om 
energieffektivitet och inrikta sig på 
effektivitet vid både offentligt och privat 
byggande och också på att övertyga 
människorna om att energieffektivitet kan 
ge dem verkliga inbesparingar. 
Parlamentet uppmanar även 
medlemsstaterna att utveckla mekanismer 
för att stimulera investeringar i 
energieffektivitetsprojekt och 
energitjänsteföretag.

Or. en

Ändringsförslag 16
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar särskilt 
medlemsstaterna och regionerna att 
använda strukturfonderna för att införa
temainriktade nätverk på sina territorier 
inom ramen för den samordnade insatsen 
som skapades för 2008 års arbetsprogram 
”Intelligent energi – Europa” för att få 
information om hur man går till väga i 
andra EU-regioner för att använda energin 
på ett effektivt sätt och utbyta kunskap och 
erfarenhet på detta område.

4. Europaparlamentet uppmanar särskilt 
medlemsstaterna och regionerna att 
använda struktur- och 
sammanhållningsfonderna för att införa 
temainriktade nätverk på sina territorier 
inom ramen för den samordnade insatsen 
som skapades för 2008 års arbetsprogram 
”Intelligent energi – Europa” för att få 
information om hur man går till väga på ett 
bra sätt i andra EU-regioner för att 
använda energin på ett effektivt sätt och 
utbyta kunskap och erfarenhet på detta 
område. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i samband med den 
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europeiska regionalpolitiken uppmuntra 
nationella och regionala program som ska 
främja större investeringar i förbättrad 
energieffektivitet på alla områden, även i 
flerfamiljehus och inom subventionerat 
boende.

Or. en

Ändringsförslag 17
Jill Evans

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och regionerna att öka 
användningen av strukturfonderna för 
innovation och forskning om 
energieffektivitet för att främja grön 
teknik och en lokal hållbar ekonomisk 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 18
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet ber kommissionen att 
ta fram prioriterade kriterier för nästa 
programplaneringsperiod inom 
strukturfonderna där man fastställer
energieffektivitetsmål eller inför konkreta
åtgärder och teknik för att spara energi, 
även genom partnerskap vid projekt som 
renovering av byggnader, modernisering av 
installationer för uppvärmning i städer och 

5. Europaparlamentet ber kommissionen att 
för nästa programplaneringsperiod inom 
strukturfonderna, främja
energieffektivitetsmål eller åtgärder och 
teknik för att spara energi eller för att 
använda energi på ett effektivt sätt, även 
genom att främja partnerskap vid projekt 
som renovering av byggnader, 
modernisering av gatubelysning, 
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produktion av värme och el. miljövänliga transporter, modernisering 
av installationer för uppvärmning i städer 
och produktion av värme och el.

Or. cs

Ändringsförslag 19
Jill Evans

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet ber kommissionen att 
ta fram prioriterade kriterier för nästa 
programplaneringsperiod inom 
strukturfonderna där man fastställer 
energieffektivitetsmål eller inför konkreta 
åtgärder och teknik för att spara energi, 
även genom partnerskap vid projekt som
renovering av byggnader, modernisering av 
installationer för uppvärmning i städer och 
produktion av värme och el.

5. Europaparlamentet ber kommissionen att 
utveckla prioriterade kriterier för nästa 
programplaneringsperiod inom 
strukturfonderna där man fastställer 
energieffektivitetsmål som åtföljs av stöd 
för att genomföra konkreta åtgärder och 
teknik för att spara energi, även genom 
partnerskap vid projekt som renovering av 
byggnader, modernisering av installationer 
för uppvärmning i städer och produktion av 
värme och el.

Or. en

Ändringsförslag 20
Emanuel Jardim Fernandes

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet ber kommissionen att 
ta fram prioriterade kriterier för nästa 
programplaneringsperiod inom 
strukturfonderna där man fastställer 
energieffektivitetsmål eller inför konkreta 
åtgärder och teknik för att spara energi, 
även genom partnerskap vid projekt som 
renovering av byggnader, modernisering av 
installationer för uppvärmning i städer och 

5. Europaparlamentet ber kommissionen att 
stärka de prioriterade kriterierna för nästa 
programplaneringsperiod inom 
strukturfonderna där man fastställer 
energieffektivitetsmål eller inför konkreta 
åtgärder och teknik för att spara energi, 
även genom partnerskap vid projekt som 
renovering av byggnader, modernisering av 
installationer för uppvärmning i städer och 
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produktion av värme och el. produktion av värme och el.

Or. pt

Ändringsförslag 21
Emanuel Jardim Fernandes

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar den 
strategiska roll som EU:s offentliga 
myndigheter spelar, särskilt på regional 
och lokal nivå, för att garantera
nödvändigt institutionellt stöd till 
energieffektivitetsinitiativ. Parlamentet 
rekommenderar detaljerade 
informationskampanjer där man bland 
annat skulle kunna använda lättförståeliga 
energieffektivitetsmärken, pilotinitiativ på 
energiområdet och utbildning på ort och 
ställe av de regionala och lokala 
myndigheterna som skulle syfta till att öka 
medborgarnas medveten och ändra deras 
beteende.

6. Europaparlamentet betonar den 
strategiska roll som EU:s offentliga 
myndigheter spelar, särskilt på regional 
och lokal nivå, för att stärka införandet av
nödvändigt institutionellt stöd till 
energieffektivitetsinitiativ, såsom anges i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/32/EG av den 5 april 2006 om 
effektiv slutanvändning av energi och om 
energitjänster1. Parlamentet 
rekommenderar en ökning av detaljerade 
informationskampanjer där man bland 
annat skulle kunna använda lättförståeliga 
energieffektivitetsmärken, pilotinitiativ på 
energiområdet och utbildning på ort och 
ställe av de regionala och lokala 
myndigheterna som skulle syfta till att öka 
medborgarnas medveten och ändra deras 
beteende

Or. pt

                                               
1 EUT L 114, 27.4.2006, s. 64.
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Ändringsförslag 22
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar den 
strategiska roll som EU:s offentliga 
myndigheter spelar, särskilt på regional 
och lokal nivå, för att garantera nödvändigt 
institutionellt stöd till 
energieffektivitetsinitiativ. Parlamentet 
rekommenderar detaljerade 
informationskampanjer där man bland 
annat skulle kunna använda lättförståeliga 
energieffektivitetsmärken, pilotinitiativ på 
energiområdet och utbildning på ort och 
ställe av de regionala och lokala 
myndigheterna som skulle syfta till att öka 
medborgarnas medveten och ändra deras 
beteende.

6. Europaparlamentet betonar den 
strategiska roll som EU:s offentliga 
myndigheter spelar, särskilt på regional 
och lokal nivå, för att garantera nödvändigt 
institutionellt stöd till 
energieffektivitetsinitiativ. Parlamentet 
rekommenderar detaljerade informations-
och utbildningskampanjer där man bland 
annat skulle kunna använda lättförståeliga 
energieffektivitetsmärken, pilotinitiativ på 
energiområdet och utbildning på ort och 
ställe av de regionala och lokala 
myndigheterna som skulle syfta till att öka 
medborgarnas medveten och ändra deras 
beteende

Or. en

Ändringsförslag 23
Jill Evans

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet lyfter fram 
transportsektorns viktiga roll i att minska 
energikonsumtionen och främja 
energieffektivitet. Parlamentet betonar 
medlemsstaternas och deras regioners 
behov av att främja åtgärder som syftar 
till att undvika, minska och begränsa 
omfattande väg- och lufttrafik och 
dessutom att överföra en betydlig del av 
denna trafik till mer hållbara 
transportslag samtidigt som man 
förbättrar prestandan för samtliga 
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transportslag. 

Or. en

Ändringsförslag 24
Rolf Berend

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att de 
offentliga myndigheterna på alla nivåer 
borde vara de första att statuera exempel 
genom att använda energieffektiv 
utrustning i sina lokaler, införa hållbara 
kriterier i sina upphandlingsförfaranden 
och främja energibesparing i sin dagliga 
verksamhet.

7. Europaparlamentet anser att de 
offentliga myndigheterna på alla nivåer 
borde vara de första att utgående från sina 
ekonomiska möjligheter statuera exempel 
genom att använda energieffektiv 
utrustning i sina lokaler, införa hållbara 
kriterier i sina upphandlingsförfaranden 
och främja energibesparing i sin dagliga 
verksamhet.

Or. de

Ändringsförslag 25
Jill Evans

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att de 
offentliga myndigheterna på alla nivåer 
borde vara de första att statuera exempel 
genom att använda energieffektiv 
utrustning i sina lokaler, införa hållbara 
kriterier i sina upphandlingsförfaranden
och främja energibesparing i sin dagliga 
verksamhet.

7. Europaparlamentet anser att de 
offentliga myndigheterna på alla nivåer 
borde vara de första att statuera exempel 
genom att använda energieffektiv 
utrustning i sina lokaler, genomförandet av 
miljöanpassad offentlig upphandling i 
sina förfaranden och främja 
energibesparing i sin dagliga verksamhet.

Or. en
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