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KORTFATTAD MOTIVERING

Att förbättra energieffektiviteten är det snabbaste, mest hållbara och mest ekonomiska sättet
för att minska utsläppen av växthusgaser och öka energisäkerheten. Med tanke på att 
klimatförändringarna får en alltmer framskjuten plats på den internationella och europeiska 
dagordningen är det viktigt att det mål som fastställdes vid vårtoppmötet om att minska 
energiförbrukningen i Europa med 20 procent fram till 2020 uppnås, vilket också starkt 
kommer att bidra till att målet om att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent fram 
till 2020 kan förverkligas.

Frågan om energieffektivitet berör många olika sektorer, till exempel transportsektorn och 
byggnadsindustrin, tillverkning av apparater samt produktion och distribution av energi. För 
att uppnå energieffektivitetsmålet krävs det förutom lagstiftningsåtgärder att man utvecklar 
avancerad energiteknik, att man förändrar konsumtionsvanor och sättet att använda 
produkterna samt att man skapar ekonomiska incitament och tillhandahåller lämplig 
finansiering.

Kommissionens meddelande ”Handlingsplan för energieffektivitet: att förverkliga 
möjligheterna” innebär ett viktigt steg framåt mot förverkligandet av energieffektivitetsmålet, 
eftersom det innehåller förslag till en rad prioriterade åtgärder som skall genomföras både på 
EU-nivå och på nationell och lokal nivå. Det bör påpekas att mer än hälften av 
tjugoprocentsmålet kan uppnås om befintliga lagstiftningsbestämmelser tillämpas, till 
exempel direktivet om byggnaders energiprestanda, vilket kräver att medlemsstaterna vidtar 
mer långtgående åtgärder men också att kommissionen utökar sin kontrollverksamhet.
Samtidigt måste vikten av att stimulera forskning och miljöinnovation på området 
energieffektivitet betonas, vilket kan leda till en ny ”industriell revolution” – eftersom detta 
kommer att leda till ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning, förbättrad konkurrenskraft och 
förverkligandet av Lissabonstrategins mål – samt ge EU:s industri komparativa fördelar.
Den offentliga sektorn kan spela en viktig roll genom valet av energieffektiva produkter och 
tjänster. Den kan föregå med gott exempel, öka andelen energieffektiva produkter på 
marknaden och öka medborgarnas kunskap.

Slutligen måste EU-medborgarnas egna insatser nämnas. Genom att förändra sina 
konsumtionsvanor kan medborgarna betyda mycket för att målet om minskad 
energiförbrukning skall uppnås. Genom att välja energieffektiva produkter och tjänster, men 
också genom att själva bidra till att minska energislöseriet, har medborgarna en central roll 
när det gäller energieffektivitet – något som också framhålls i handlingsplanen där 
kommissionen föreslår konkreta åtgärder som till exempel informationskampanjer och 
ekonomiska incitament för konsumenterna.
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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande ”Handlingsplan för 
energieffektivitet: att förverkliga möjligheterna” och stöder de prioriterade åtgärder som 
föreslås.

2. Europaparlamentet välkomnar det åtagande som gjordes vid toppmötet våren 2007 om att 
före 2020 nå målet att minska energiförbrukningen med 20 procent, vilket samtidigt 
kommer att bidra till att målet att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent före 
2020 kan uppnås. Parlamentet instämmer även i att etappmål för minskningen bör 
fastställas.

3. Europaparlamentet betonar att tillämpning och kontroll av befintlig 
gemenskapslagstiftning när det gäller energieffektivitet skulle bidra till att halva målet 
uppnåddes. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda sig av de nationella 
handlingsplanerna för energieffektivitet på ett rationellt sätt.

4. Europaparlamentet instämmer i uppfattningen att de viktigaste sparmöjligheterna finns 
inom byggnads- och transportsektorerna. Parlamentet menar därför att prioriterade 
åtgärder bör vidtas inom dessa sektorer. Parlamentet begär också att direktivet om 
byggnader ses över för att man skall kunna vidga dess tillämpningsområde och införa 
miniminormer för energieffektivitet på EU-nivå.

5. Europaparlamentet framhåller vikten av marknadsbaserade verktyg (till exempel ”vita” 
certifikat) samt ekonomiska incitament för att nå energieffektivitetsmålen och för att 
stärka EU:s konkurrenskraft.

6. Europaparlamentet betonar vikten av att främja forskning och miljöinnovation när det 
gäller avancerad energiteknik genom att uppmuntra investeringar och utbyte av god 
praxis, vilket kan främja den ekonomiska tillväxten, öka sysselsättningen samt innebära en 
komparativ fördel för ekonomin i EU och på så sätt bidra till att Lissabonstrategins mål 
uppnås.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa miniminormer för 
energieffektivitet inom ramen för direktivet om ekodesign. Parlamentet begär att 
direktivet om märkning ses över så att nya produkter kan införas och att samstämmigheten 
mellan de två direktiven förbättras i syfte att öka konsumenternas kunskap och göra det 
lättare för dem att göra välgrundade val inom ett tydligt och heltäckande system.

8. Europaparlamentet framhåller de offentliga myndigheternas viktiga roll när det gäller att 
främja energieffektivitet och ställer sig positivt till att energieffektivitetskrav införs i 
bestämmelserna om offentlig upphandling.


