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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 välkomnar kommissionens meddelande om energieffektivitet1; men 
ser negativt på bristen på visioner i fråga om genomförandet av de föreslagna åtgärderna.

2. Europaparlamentet understryker den nyckelroll som de regionala och lokala 
myndigheterna i EU har när det gäller att uppnå målet om 20-procentiga 
energibesparingar senast 20202, särskilt genom sitt agerande i egenskap av konsumenter, 
administratörer, leverantörer, lagstiftare och rådgivare med ansvar för att kontrollera och 
påverka energibeslut. Parlamentet välkomnar därför kommissionens avsikt att underlätta 
anslutningen av decentraliserad elproduktion till det allmänna nätet. Kommissionen 
uppmanas i detta sammanhang att klargöra vilken typ av lagstiftningsinstrument och
vilken tidsram för genomförandet den avser att föreslå.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kräva systematiskt stöd för 
energieffektivitet i alla medlemsstater i samband med översynen av operativa program då 
man fastställer prioriteringarna för strukturfondernas användning. Parlamentet uppmanar 
också de nya medlemsstaterna att ge lämpligt stöd till investeringar av gemenskapsmedel 
i energieffektivitetsrenoveringar av byggnader och modernisering av 
fjärrvärmeinstallationer.

4. Europaparlamentet uppmanar de regionala och lokala myndigheterna att tillämpa 
direktivet om byggnaders energiprestanda3 på ett korrekt sätt och begär att kommissionen 
utarbetar riktlinjer för mekanismer för att kontrollera att detta direktiv tillämpas korrekt
samt tillförlitliga utvärderingssystem.

5. Europaparlamentet uppmanar de regionala och lokala myndigheterna att föregå med gott 
exempel genom att införa energibesparingsplaner för offentliga byggnader och inbegripa 
energieffektivitetskriterier vid offentlig upphandling. Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att hjälpa de lokala myndigheterna att delta i den gemensamma 
upphandlingen av energieffektiva produkter genom att tillhandahålla en tydlig ram som 
underlättar fastställandet av mätbara mål och kvalitetskriterier.

6. Europaparlamentet uppmanar vidare de regionala och lokala myndigheterna att utveckla 
nära partnerskap med regionala energiorgan i syfte att förbättra fortbildningsmöjligheterna 
för tekniker och andra yrkesverksamma inom närliggande sektorer. Parlamentet 
poängterar behovet av mer samordnade nätverk av lokala aktörer för att sprida bästa 
praxis i fråga om energieffektivitet till mindre utvecklade regioner.

  
1 Kommissionens meddelande ”Handlingsplan för energieffektivitet: att förverkliga möjligheterna” 
(KOM(2006)0545).
2 Kommissionens grönbok om effektivare energiutnyttjande eller hur man kan göra mer med mindre 
(KOM(2005)0265).
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002 om byggnaders energiprestanda.


