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EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. katsoo, että Pariisin COP21-kokouksessa tehdyn onnistuneen sopimuksen jälkeen 

unioni on enemmän kuin koskaan velvollinen saavuttamaan ilmastotavoitteensa ja että 

energiatehokkuus on yksi kustannustehokkaimmista tavoista vähentää 

hiilidioksidipäästöjä; 

B. toteaa, että vuonna 2014 unioni käytti energian tuontiin 358 miljardia euroa vuodessa eli 

lähes miljardi euroa päivässä1, mikä on enemmän kuin Kreikan koko alijäämä 

(317 miljardia euroa)2 ja lähes yhtä paljon kuin Saksan autoteollisuuden 

kokonaisliikevaihto (367,9 miljardia euroa)3 vuonna 2014; 

1. korostaa, että energiatehokkuuden parantaminen on olennaisen tärkeää, jotta unioni 

saavuttaa ilmastotavoitteensa Pariisin COP21-sopimuksessa hyväksyttyjen päämäärien 

mukaisesti ja voi vähentää riippuvuuttaan energiantuonnista; 

2. painottaa, että on olennaisen tärkeää käynnistää siirtyminen uusiutuviin 

energiamuotoihin perustuvaan kestävämpään energiajärjestelmään, jossa pyritään 

luopumaan fossiilisista energialähteistä mahdollisimman pian; 

3. muistuttaa, että tämä on tärkeää myös työpaikkojen ja kestävän kasvun luomiseksi – 

erityisesti pk-yrityksissä ja teollisuudessa – sekä tuottavuuden lisäämiseksi ja 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi; 

4. ilmaisee huolensa komission parlamentille ja neuvostolle 23. heinäkuuta 2014 

antamassa tiedonannossa esittämästä arviosta, jonka mukaan unionin asettamaa 

20 prosentin energiansäästötavoitetta ei nykyvauhdilla saavuteta vuoteen 2020 

mennessä vaan todellinen taso on 1–2 prosenttiyksikköä alempi; pyytää, että komissio 

rohkaisisi jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan ja ryhtymään toimenpiteisiin, joilla 

varmistetaan tämän unionin tavoitteen toteutuminen; 

5. ilmaisee huolensa kaikista komission kertomuksessa esiin tuoduista aloista, joiden arvot 

ovat edelleen hyvin kaukana vuodeksi 2020 asetetun energiatehokkuustavoitteen 

saavuttamisesta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita näin ollen toteuttamaan 

päättäväisiä toimia rakennus-, kuljetus-, palvelu- ja energiantuotantoalojen suhteen, 

jotta voidaan turvata hyvinvoinnin kasvu ja vihreät työpaikat unionissa; toteaa, että 

näissä toimissa on otettava huomioon siirtyminen kiertotalouteen; 

                                                 
1 Lähde: Komissio. 
2 Eurostat (2015): Bereitstellung der Daten zu Defizit und Schuldenstand 2014 - erste Meldung. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796753/2-21042015-AP-DE.pdf/28a7cf93-61e6-4a81-85c7-

1a168866e3ba 
3 Statistica (2016): Umsatz der Automobilindustrie in Deutschland in den Jahren 2005 bis 2014 (in Milliarden 

Euro). http://de.statista.com/statistik/daten/studie/160479/umfrage/umsatz-der-deutschen-automobilindustrie/ 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796753/2-21042015-AP-DE.pdf/28a7cf93-61e6-4a81-85c7-1a168866e3ba
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796753/2-21042015-AP-DE.pdf/28a7cf93-61e6-4a81-85c7-1a168866e3ba
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/160479/umfrage/umsatz-der-deutschen-automobilindustrie/
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6. korostaa, että Pariisin sopimuksen (COP21) ohella on laadittava kansallisia 

päästösuunnitelmia, joihin sisältyy yksiselitteisiä ja todennettavissa olevia päästöihin ja 

energiaan liittyviä sitoumuksia, joilla varmistetaan sitoutuminen siihen, että estetään 

maapallon ilmastoa lämpenemästä yli kahdella asteella; 

7. panee merkille, että yksityisten ja julkisten rakennusten osuus energiankäytöstä on 

40 prosenttia ja hiilidioksidipäästöistä 36 prosenttia ja että 50 prosenttia energian 

loppukulutuksesta käytetään lämmitykseen ja jäähdytykseen; katsoo siksi, että 

rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on siksi ensisijaisen tärkeää 

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja energiavarmuuden parantamiseksi sekä 

energiaköyhyyden poistamiseksi ja terveyden parantamiseksi; 

8. kehottaa jäsenvaltioita edistämään rakennusalaan tehtäviä investointeja, myös lisäämään 

toimia, joilla kannustetaan peruskorjaamaan Euroopan heikosti eristettyä 

rakennuskantaa; 

9. ehdottaa, että energiatehokkuusdirektiivin 4 artiklaa muutettaisiin niin, että siinä 

mainitaan kansallisen rakennuskannan peruskorjaamista koskevat pitkän aikavälin 

strategiat myös investointien saamiseksi käyttöön; 

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan 4 artiklan etusijalle, kun valmistellaan 

strategioiden toista versiota, jonka on määrä valmistua vuonna 2017 ja jonka pitäisi 

perustua sidosryhmien asianmukaiseen osallistumiseen, olla pakollisten mallien 

mukainen ja sisältää 5 vuoden välitavoitteet ja täytäntöönpanosuunnitelmat lähes 

nollaenergiarakennusten tavoitteen saavuttamiseksi unionin tasolla vuoteen 2050 

mennessä, sillä tämä on välttämätöntä COP21-sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi; 

11. kehottaa laajentamaan 5 artiklan soveltamisalaa siten, että se kattaa julkishallinnon 

kaikki tasot; katsoo tässä yhteydessä, että jäsenvaltioita olisi vaadittava laatimaan 

kansalliset taakanjakomekanismit 3 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi ja että joustava 

mahdollisuus valita muita toimia olisi säilytettävä vaihtoehtoisena toimintatapana 1 ja 

2 kohdalle; 

12. panee merkille, että asuntoalalla on edistytty vähiten, ja kehottaa näin ollen 

jäsenvaltioita käyttämään energiapalveluyrityksiä ja energiatehokkuussopimuksia, 

panemaan täytäntöön verojärjestelyjä ja lainaohjelmia Euroopan nykyisen 

rakennuskannan alhaisen korjausasteen nostamiseksi ja palkitsemaan 

energiatehokkuustoimenpiteistä, kuten energiatehokkaan lämmityksen ja jäähdytyksen 

käyttöönotosta; 

13. katsoo, että nykyisten rakennusten energiatehokasta korjaamista koskevat toimenpiteet 

on asetettava etusijalle energiaköyhimpien kansalaisten kohdalla; kehottaa komissiota 

ehdottamaan energiatehokkuusdirektiivin tarkistamisen yhteydessä tavoitetta 

asuinrakennuskannan tehokkuuden parantamiseksi sekä tulevia 

vähimmäistehokkuusnormeja vuokra-asunnoille; 

14. painottaa, että unionin yhteiset ponnistukset auttavat luomaan energiaa säästävien 

tavaroiden ja palvelujen yhteismarkkinat, mikä alentaa kustannuksia kaikille 

kuluttajille, tekee energiapalveluista edullisempia varsinkin muita heikommassa 
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asemassa oleville, luo teollisuudelle tasapuolisemmat toimintaedellytykset, edistää 

kilpailukykyä ja avaa uusia mahdollisuuksia; 

15. toteaa, että myös energiaintensiivisen teollisuuden on annettava panoksensa ja että 

tasapuoliset toimintaedellytykset unionissa ovat tämän vuoksi erittäin tärkeät; 

16. korostaa, että yli puolet vähähiiliseen unionin energiajärjestelmään siirtymiseksi 

vuoteen 2050 mennessä tarvittavista investoinneista on osoitettava 

energiatehokkuuteen; painottaa, että tällä lähestymistavalla varmistetaan, että fossiilisiin 

polttoaineisiin perustuvan energiantuotannon laajuus mitoitetaan niin, että se on 

asianmukainen tulevan kysynnän kattamiseksi ja että vältetään hukkainvestoinnit; 

kehottaa suhtautumaan energiatehokkuuteen infrastruktuuri-investointien painopisteenä, 

mikä mahdollistaa sen hyödyntämisen osana unionin ja jäsenvaltioiden laajempia 

infrastruktuurisuunnittelun ja -rahoituksen prosesseja; 

17. painottaa, että energiatehokkuusdirektiivi on käynnistänyt monia positiivisia 

kehityssuuntia jäsenvaltioissa, mutta täytäntöönpanon puutteet haittaavat 

mahdollisuuksia hyödyntää direktiivin koko potentiaalia; suhtautuu myönteisesti 

komission asianmukaisen ja nopean täytäntöönpanon varmistamiseksi lisäämään 

tekniseen tukeen; 

18. painottaa kuitenkin, että komissiolta tarvitaan enemmän ohjausta jäsenvaltioiden 

auttamiseksi direktiivin täytäntöönpanossa ja edistyksestä raportoimisessa; 

19. kehottaa komissiota vaatimaan tarvittaessa perustelluin pyynnöin pikaisesti kansallisten 

ohjelmien mukauttamista direktiivin tavoitteisiin ja kehottaa komissiota käyttämään 

kaikkia oikeudellisia keinoja varmistaakseen, että jäsenvaltiot antavat ajantasaisia ja 

tarkkoja tietoja; 

20. kehottaa komissiota edistämään parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä 

tavoitteiden saavuttamisen ja innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen levittämisen 

nopeuttamiseksi sekä edistämään maiden välistä lähentymistä energiatehokkuuden 

alalla; 

21. toteaa, että jäsenvaltiot, jotka ovat vielä kaukana vuodeksi 2020 asetetun 20 prosentin 

tavoitteen saavuttamisesta, tarvitsevat komission ohjausta voidakseen laatia välittömästi 

kansallisia toimintalinjoja ja erityistoimia energia- ja resurssitehokkuuden hyväksi; 

kehottaa näin ollen jäsenvaltioita soveltamaan ja pitämään yllä pysyvää 

kannustinjärjestelmää, joka mahdollistaa luotettavan investointi- ja rahoitusvirran, ja 

kehottaa niitä kiinnittämään erityistä huomiota rakennusten energiatehokkuuteen; 

22. panee merkille, että nykyisen direktiivin pääasiallinen heikkous on se, että useimpien 

toimenpiteiden voimassaolo päättyy vuonna 2020, ellei direktiiviä muuteta 

asianmukaisesti, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että direktiivin keskeisten 

säännösten, erityisesti 7 artiklan, soveltaminen olisi ulotettava vuoteen 2030 ja sen 

ylikin ja tässä yhteydessä nykyistä direktiiviä olisi arvioitava ja olisi vahvistettava 

tavoitteita, jotka määritetään kehityksen (tulokset, tekniset ja markkinoiden tarjoamat 

innovaatiot jne.) mukaan; olettaa tämän suosivan pitkän aikavälin toimenpiteitä; toteaa 

myös, että on suoritettava väliarviointi, jotta tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2030 

mennessä varmistetaan; 
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23. pitää valitettavana Eurooppa-neuvoston vuonna 2014 hyväksymää vaatimatonta 

tavoitetta energiatehokkuuden parantamisesta vähintään 27 prosentilla vuoteen 2030 

mennessä verrattuna parlamentin hyväksymään 40 prosentin sitovaan tavoitteeseen, 

joka on tarkoitus panna täytäntöön yksittäisten kansallisten tavoitteiden avulla; toteaa, 

että 27 prosentin tavoitetta perustellaan pääasiassa aiemman vaikutustenarvioinnin 

äärimmäisen epärealistisella korkealla diskonttokorolla; muistuttaa, että 17,5 prosentin 

diskonttokorko on korkeampi kuin energiainvestointien diskonttokorko Irakissa 

(15 prosenttia); kehottaa komissiota siirtymään kokonaisvaltaiseen kustannus-

hyötyanalyysiin ja sosiaaliseen diskonttokorkoon sen omien parempaa sääntelyä 

koskevien suuntaviivojen1 mukaisesti; 

24. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan uudelleen vuodeksi 2030 asetettua 

27 prosentin energiatehokkuustavoitetta Pariisin ilmastonmuutossopimuksen valossa ja 

pyytää komissiota ehdottamaan vuotta 2030 koskevaa tavoitetta, jossa otetaan 

huomioon kustannustehokkaan energiatehokkuuden potentiaalin taso, joka voidaan 

saavuttaa, jos markkinoiden häiriöt ja puutteellisuudet poistetaan ja samalla 

tunnustetaan yhteiskunnallinen arvo, joka muodostuu siitä, että energiasäästöihin 

suhtaudutaan omana energialähteenään; 

25. muistuttaa, että parlamentti vaati 5. helmikuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa 

vuodeksi 2030 kolmea sitovaa energia- ja ilmastotavoitetta ja etenkin 40 prosentin 

energiatehokkuustavoitetta ja että se toisti kehotuksensa 26. marraskuuta 2014 ja 

14. lokakuuta 2015 antamissaan päätöslauselmissa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

tarkastelemaan uudelleen vuodeksi 2030 asetettua 27 prosentin 

energiatehokkuustavoitetta ja asettamaan sitovan 40 prosentin tehokkuustavoitteen sekä 

lisäksi asettamaan vuodeksi 2050 energiatehokkuustavoitteet Pariisin sopimuksessa 

annettujen kunnianhimoisten sitoumusten mukaisesti, jotta maapallon lämpeneminen 

voidaan pitää alle 1,5 asteessa; korostaa, että vuoden 2020 jälkeisten unionin 

energiatehokkuustavoitteiden pitäisi olla sitovia ja ne pitäisi panna täytäntöön 

yksittäisten kansallisten tavoitteiden avulla; kehottaa komissiota arvioimaan erilaisia 

vuoteen 2030 ulottuvia energiatehokkuusskenaarioita myös 40 prosentin tasolla; 

26. korostaa, että vuodeksi 2030 asetettujen energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi 

unionin olisi helpotettava sellaisen entistä laajemman väline- ja tietovalikoiman 

käyttöönottoa, johon kuuluvat esimerkiksi energiakatselmukset ja 

energianhallintajärjestelmät, suorituskykytilastot ja -indikaattorit, rakennuksia koskeva 

georeferenssirekisteri, jossa on tiedot energiankulutuksesta, 

energiatehokkuussopimukset, edistykselliset rahoitusvälineet ja 

ammattikoulutusjärjestelmät; 

27. painottaa, että korkea diskonttokorko heijastaisi epärealistista oletusta, että 

kustannustehokkaita investointeja energiatehokkuuteen ei tehdä, koska esteitä on paljon; 

toteaa, että ensinnäkin komissio yliarvioi näitä esteitä ja toiseksi poliittisten toimijoiden 

                                                 
1 Paremman sääntelyn suuntaviivat, SWD(2015)0111, väline 54. ”Sosiaalinen diskonttokorko on 

vaikutustenarvioinneissa yleisimmin käytetty korko, koska arvioinneissa tarkastellaan yleensä kustannuksia ja 

hyötyjä yhdessä koko yhteiskunnan näkökulmasta (yhden sidosryhmän näkökulman sijaan). Suositeltava 

sosiaalinen diskonttokorko on 4 prosenttia [...]. Yleisesti ottaen ei ole asianmukaista käyttää vaihtoehtoisia 

sosiaalisia diskonttokorkoja, koska 4 prosentin koron johdonmukainen käyttö vaikutustenarvioinneissa ja 

evaluointi takaavat johdonmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden.” 
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tehtävänä on poistaa esteet tällaisilta investoinneilta, jotka ajan myötä olisivat 

kannattavia; 

28. panee lisäksi merkille, että nykyisen korkean diskonttokoron taustalla on ajatus, että 

energiatehokkuus saavutetaan ainoastaan yksittäisillä toimilla, eikä siinä oteta 

huomioon julkisten elinten ratkaisevaa roolia pyrittäessä parantamaan erityisesti 

rakennusten energiatehokkuutta; 

29. toteaa, että riittämättömät hintasignaalit ovat yksi tärkeä syy kysynnänohjauksen 

heikentymiseen; kehottaa jäsenvaltioita poistamaan tämän esteen ja edistämään älykästä 

mittausta ja avointa laskutusta keinona edistää kuluttajien herkempää reagointia 

energiankulutukseen ja energiatehokkuuteen tehtäviin investointeihin; 

30. muistuttaa energiaunionin puitestrategian päätelmästä, jonka mukaan energiatehokkuus 

on itsessään energianlähde; katsoo näin ollen, että korkea diskonttokorko heikentää 

unionin omaa energiahuoltoa ja energiariippumattomuutta; 

31. suhtautuu myönteisesti uusiin innovatiivisiin ja älykkäisiin ratkaisuihin energian 

tarjonnan ja kysynnän tasapainottamiseksi, uusiutuvan energian hyödyntämiseksi 

paremmin ja energian kulutushuippujen lieventämiseksi; kehottaa myöntämään 

tutkimus- ja kehitysrahoitusta näille uusille ratkaisuille erityisesti pk-yrityssektorilla; 

32. korostaa lainojen, takuiden ja pääoman muotoisten unionin rahoitusvälineiden 

merkitystä yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi energiatehokkuushankkeille; 

painottaa kuitenkin, että sosiaalisen alan hankkeille rahoitusta on myönnettävä 

avustusten muodossa; 

33. on komission kanssa samaa mieltä siitä, että polttoaineiden hinnan alentaminen ja 

talouskasvunäkymät saattavat edelleen vaarantaa 20 prosentin tavoitteen saavuttamisen; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan seuranta-, todentamis-, varmennus-, 

valvonta- ja noudattamisjärjestelmää oikean tavoitetason varmistamiseksi; 

34. pitää tärkeänä poistaa nykyisen direktiivin porsaanreiät erityisesti 7 artiklassa säilyttäen 

samalla jäsenvaltioiden mahdollisuudet valita joustavasti toimenpiteiden joukosta; 

painottaa tässä yhteydessä mahdollisuutta valita vaihtoehtoisia toimenpiteitä, kunhan ei 

vaaranneta vuotuisten energiansäästötavoitteiden saavuttamista; 

35. kehottaa tarkistamaan 7 artiklaa siten, että 1,5 prosentin vuotuinen 

energiansäästövaatimus voidaan kvantifioida ja saavuttaa objektiivisesti; 

36. panee erityisesti merkille, että 7 artiklan 2 kohdan mukainen vaiheittainen käyttöönotto 

ja varhaiset toimet eivät enää ole merkityksellisiä ja että 25 prosentin joustoperuste on 

vähentänyt vuotuisen 1,5 prosentin energiansäästövaatimuksen vaikuttavuutta; korostaa, 

että 7 artiklan 9 kohdan mukaisten vaihtoehtoisten toimenpiteiden on oltava tiukasti 

määriteltyjä ja helposti kvantifioitavissa; muistuttaa, että 7 artiklalla on määrä saada 

aikaan yli puolet direktiivissä asetetusta 20 prosentin tavoitteesta; 

37. pitää myönteisenä, että 8 artiklan mukaiset energiakatselmukset ja 

energianhallintajärjestelmät auttavat tekemään unionin yrityksistä kilpailukykyisempiä; 

kehottaa panemaan täytäntöön suositukset kustannustehokkaista energiakatselmuksista, 
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joita on vaadittava suunnitellun kunnostuksen yhteydessä, sekä tarjoamaan tarvittaessa 

lisäkannustimia; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että 8 artiklan 

säännökset saatetaan ripeästi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pannaan täytäntöön ja 

että 8 artiklan soveltamisala ulotetaan koskemaan kaikkia yrityksiä, joiden 

energiankulutus on suuri; 

38. pitää energiakatselmusten suorittamista tärkeänä ennen energiankulutuksen 

vähentämiseen perustuvien energiatehokkuutta koskevien suunnitelmien laatimista ja 

pitää niitä keinona energiaköyhyyden vähentämiseksi; 

39. painottaa, että julkisen sektorin energiatehokkuutta on parannettava, ja kehottaa 

sisällyttämään energiansäästöaloitteet paremmin julkisiin hankintoihin; 

40. panee merkille, etteivät kaikki hankintaviranomaiset ymmärrä täysin julkisten 

hankintojen energiatehokkuusvaatimuksia; kehottaa komissiota antamaan selkeämpiä 

ohjeita helpottaakseen direktiivin 6 artiklan noudattamista ja parantaakseen sen 

sisällyttämistä laajempiin julkisia hankintoja koskeviin unionin sääntöihin; 

41. toteaa jälleen, että energiatehokkuus on nähtävä kestävimpänä osatekijänä 

vaatimuksessa vähentää energiankulutusta eikä tekosyynä kulutuksen lisäämiselle; 

42. korostaa, että direktiivin 7 artiklan täytäntöönpanon haasteisiin ja suurimpiin esteisiin 

kuuluvat osapuolten tietojen ja valmiuksien puute, loppukuluttajien vähäinen tietämys 

pakollisista energiatehokkuusohjelmista tai vaihtoehtoisista toimista sekä niiden 

toteutukselle asetettu rajoitettu ajanjakso (2014–2020); kehottaa näin ollen unionia 

investoimaan enemmän yksittäisten jäsenvaltioiden tiedotus- ja tukiohjelmien 

toteuttamiseen; 

43. korostaa, että täydentävyyttä (edistetään tekniikoita, joiden suorituskyky on 

markkinoiden keskiarvoa korkeampi) ja olennaisuutta (edistetään toimia, joita ei olisi 

muutoin toteutettu) koskevien laskentamenetelmien sekä energiansäästön mittaus- ja 

varmennusmenetelmien entistä parempi yhdenmukaistaminen voisi edistää 7 artiklassa 

säädettyjen vaatimusten tehokkaampaa täytäntöönpanoa; 

44. ehdottaa, että 7 artiklan otsikko muutetaan muotoon ”Energiansäästön tukiohjelmat” sen 

painottamiseksi, että jäsenvaltioiden on autettava kuluttajia, pk-yritykset mukaan lukien, 

säästämään energiaa ja vähentämään energiakustannuksiaan sekä ottamaan käyttöön 

toimenpiteitä säästöjen aikaansaamiseksi; 

45. on huolestunut siitä, että eräät kiinteällä biomassalla toimivat kotitalouksien 

lämmityslaitteet aiheuttavat yhä enemmän ympäristön pilaantumista ja tuottavat suuria 

määriä pienhiukkasia, typen oksideja, hiilimonoksidia ja dioksiineja, jotka ovat erittäin 

haitallisia ilman laadulle ja siten vahingollisia ihmisten terveydelle; kehottaa sen vuoksi 

jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaita ja ekologisia vaihtoehtoisia ratkaisuja; 

46. korostaa tarvetta ryhtyä välittömästi noudattamaan kokonaisvaltaisempaa 

lähestymistapaa koko liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantamiseksi sen 

sijaan, että luotettaisiin ainoastaan ajoneuvojen tai käyttövoimajärjestelmien tekniseen 

kehitykseen; kehottaa sen sijaan komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 

kunnianhimoisesti käyttöön uusia toimenpiteitä energiatehokkaimpiin 
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liikennemuotoihin siirtymisen edistämiseksi ja älykkäiden liikennejärjestelmien 

hyödyntämiseksi täysimääräisesti, jotta voidaan edelleen parantaa sekä ajoneuvojen että 

infrastruktuurin tehokkuutta ja kapasiteetin käyttöastetta myös logistiikassa ja lento- ja 

meriliikenteessä; 

47. muistuttaa, että energiatehokkuus voidaan saavuttaa asettamalla 

hiilidioksidipäästörajoja ja tiedottamalla käyttäjille heidän ajoneuvojensa 

polttoaineenkulutuksesta; kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia, jotka koskevat 

käyttäjille tiedottamista uusien kuorma- ja linja-autojen polttoaineenkulutuksesta ja 

rajojen asettamista niiden hiilidioksidipäästöille; 

48. pyytää komissiota ottamaan paikalliset ja alueelliset instituutiot mukaan edistämään 

energiatehokkuutta alueellisella, paikallisella ja kansalaisten tasolla; 

49. kehottaa laatimaan suunnitelmia fossiilisille polttoaineille annettavien tukien 

asteittaiseksi lopettamiseksi ja taloudellisten resurssien ohjaamiseksi 

energiatehokkuushankkeisiin, joilla tuetaan energia-alan irtautumista hiilestä vuoteen 

2050 mennessä koskevia unionin tavoitteita; 

50. ehdottaa, että näissä energiasäästöjen tukiohjelmissa asetettaisiin etusijalle rakennusalan 

toimet erityisesti edistämällä 4 artiklan mukaisten pitkän aikavälin kansallisten 

strategioiden täytäntöönpanoa; 

51. pitää tarpeellisena kunnianhimoista, vahvaa ja avointa ilmastohallintoa, joka turvaa 

tehokkuustavoitteen saavuttamisen; katsoo, että vastaavat säännöt olisi otettava 

käyttöön direktiiviä tarkistettaessa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan 

parlamentin laajan mukanaolon ilmastohallintoa rakennettaessa ja esittämään 

ehdotuksia tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä; 

52. pyytää jäsenvaltioita varaamaan energiatehokkuusvelvoitejärjestelmissä huomattavan 

vähimmäisprosenttiosuuden pienituloisia kuluttajia varten; 

53. kehottaa jälleen toteuttamaan Euroopassa huomattavan energiatehokkuusinvestointien 

ohjelman ottamalla täysimääräisesti käyttöön Euroopan strategisten investointien 

rahaston ja rakennerahastot; panee merkille, että energiatehokkuushankkeet ovat usein 

pieniä ja ne on yhdistettävä suuremmiksi kokonaisuuksiksi; kehottaa tässä 

tarkoituksessa komissiota, Euroopan investointipankkia ja jäsenvaltioita ottamaan 

käyttöön enemmän teknistä tukea ja hankekehitystukea investointien helpottamiseksi; 

54. pitää valitettavana liikenteen vähäistä osuutta energiansäästöistä; toteaa sen olevan vain 

3 prosenttia säästöjen kokonaisjakaumasta alojen välillä, vaikka talouskriisin vuoksi 

matkustajaliikenteen taso pysyi ennallaan ja rahtiliikenne väheni vuosina 2005–2013; 

kehottaa jäsenvaltioita lisäämään liikennealalle kohdennettavien toimenpiteiden määrää; 

55. kehottaa komissiota vähentämään pk-yrityksiltä ja julkisilta elimiltä vaadittavaa 

paperityötä mahdollisimman paljon; 



 

PE576.724v03-00 10/11 AD\1093281FI.doc 

FI 

56. ehdottaa direktiivissä sovellettavan pk-yrityksen määritelmän (2 artiklan 26 kohta) 

tarkistamista siten, että siinä viitattaisiin ainoastaan työntekijöiden määrään ja 

vuosiliikevaihtoon, jotta vähintään 25-prosenttisesti julkisen elimen hallinnassa olevat 

yritykset voidaan silti katsoa pk-yrityksiksi. 
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