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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 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).

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. 

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. 

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.

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.

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

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 
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dagliga verksamhet.
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