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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et energiatõhusus on kõige kulutasuvam meede CO2- ja muude heitkoguste 
vähendamiseks ning see annab ainulaadse võimaluse tööhõive toetamiseks ja töökohtade 
loomiseks, vähendades samas sõltuvust energiaimpordist; märgib, et komisjoni hinnangul 
võib energia säästmise aastane kasu ulatuda enam kui 1000 euroni majapidamise kohta;

2. on seisukohal, et hoolimata tehtud edusammudest, mille näiteks on energiatõhususpaketi 
vastuvõtmine, ei suuda ainuüksi kehtivad energiatõhususe valdkonna õigusaktid ja 
meetmed ära kasutada kulutõhusa energiasäästu täit potentsiaali; märgib, et 2009. aasta 
lõpuni rakendatud poliitika mõju andis umbes 9% kokkuhoidu võrreldes 2020. aasta kohta 
tehtud prognoosiga, nii et näib, et edasisi meetmeid võtmata ei ole võimalik saavutada ELi 
2020. aasta strateegia eesmärgiks olevat 20%-list kulutõhusat energiasäästu;

3. juhib tähelepanu sellele, et ELil on küll siduv eesmärk suurendada aastaks 2020 taastuvate 
energiaallikate osakaalu 20%ni ning kehtib direktiiv, milles sätestatakse selle eesmärgi 
saavutamise vahendid, aga energiatõhusust, mis on kulutasuvam vahend, sarnaselt ei 
reguleerita; on seetõttu seisukohal, et tulevaste ELi õigusaktide eesmärk peaks olema viia 
energiatõhususe valdkonna investeeringud samale tasemele investeeringutega 
taastuvatesse energiaallikatesse; palub komisjonil esitada 2010. aasta lõpuks õigusakti 
ettepaneku, mis on sarnane taastuvenergia direktiiviga ja milles sätestatakse siduv 
eesmärk vähendada energiatõhususe abil energiatarbimist 25% võrra;

4. juhib tähelepanu sellele, et taastuvenergia valdkonda tuleks täiendavalt edendada ning 
liikmesriikide valitsused peaksid kohustuma võtma vastu pikaajalise õigusliku raamistiku, 
mis tagab investeeringud pikas perspektiivis ja turgude avamise; juhib tähelepanu sellele, 
et vaja on mõistlike toetuste poliitikat eesmärgiga luua stiimuleid tehnoloogia arenguks, et 
vähendada kulusid;

5. rõhutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) olulisust energiatõhususe 
suurendamisel ning toonitab IKT tähtsat osa – pidades silmas eelkõige arukaid arvesteid ja 
arukaid võrke – taastuvate energiaallikate integreerimisel energiavarustusse;

6. juhib tähelepanu sellele, et ka pikaajalised eesmärgid on ettevõtjate jaoks määrava 
tähtsusega, ning teeb seetõttu ettepaneku seada pikaajalised eesmärgid vähendada 
energiatarbimist 42% võrra aastaks 2030 ja 75% võrra aastaks 2050;

7. nõuab meetmeid tagasilöökide kõrvaldamiseks, et surve energiahindade langetamiseks ja 
suurenev tarbimine ei muudaks tehnilise täiustamise mõju olematuks;

8. rõhutab, et ökodisaini direktiivi nõuetekohane rakendamine on esmatähtis, ning kordab, et 
direktiivis on juba ette nähtud rakendusmeetmed 12 tootegrupi kohta aastaks 2007; nõuab, 
et komisjon ja liikmesriigid parandaksid turujärelevalvet, et tagada eelkõige importtoodete 
vastavus normidele, ning palub komisjonil ja liikmesriikidel tihendada meetmetealast 
suhtlust; rõhutab direktiivis kehtestatud nõuet määrata kindlaks miinimumnõuded 



PE445.986v02-00 4/8 AD\833551ET.doc

ET

võimalikult väikeste elutsükli kulude tasemel, arvestades parimaid turul olevaid tooteid;

9. julgustab komisjoni toetama riiklikke meetmeid, mis seisnevad ELi riigiabieeskirjadega 
kooskõlas olevates maksusoodustustes või toetustes, et suurendada nõudlust 
energiatõhususe valdkonna teenuste järele;

10. rõhutab, et vaatamata ökodisaini direktiivi nõuetekohasele rakendamisele, on kõige parem 
viis energiatõhususe edasiseks suurendamiseks teatavates sektorites ühendamissüsteemide 
kasutamine; kutsub komisjoni üles neid võimalusi üksikasjalikult uurima ja tegema 
ettepanekuid asjakohaste õigusloomevahendite kohta, mis võimaldaksid rakendada 
erinevat lähenemisviisi, milles energiatõhusust käsitletakse mitte ainult toote-, vaid 
süsteemitasandil;

11. peab kahetsusväärseks aeglaseid edusamme ja kärbitud ambitsioone seoses tähtsate 
energiat tarbivate toodete (näiteks veesoojendid ja boilerid) kohta käivate ökodisaini 
direktiivi rakendusmeetmetega; on mures, et see asjaolu kajastab komisjonipoolset 
puudulikku poliitilist toetust energiatõhususe eesmärkide saavutamiseks;

12. on seisukohal, et kõik vahendid, sealhulgas sõidukite ja kütuse maksustamine, 
märgistamine, tõhususe miinimumnõuded ning ühistransporti parandavad ja soodustavad 
meetmed, on äärmiselt vajalikud transpordist tulenevate heitkoguste probleemi 
lahendamiseks;

13. palub komisjonil esitada energiateenuste direktiivi uuestisõnastamiseks õigusakti 
ettepaneku, mis hõlmaks energiatarnijate kohustust vähendada energiatarbimist; rõhutab, 
et selline ettepanek peaks tagama nii VKEde nõuetekohase osalemise energiatõhususe 
suurendamisele suunatud tegevuses kui ka ergutuse eramajapidamiste mobiliseerimiseks 
sama eesmärgi suunas;

14. palub komisjonil toetada ja edendada sellise Euroopa kõrgepingeliste alalisvooluallikate 
võrgu loomist ja arendamist, mille abil saaks optimeerida taastuvate energiaallikate, 
eelkõige tuule- ja hüdroenergia kasutamist; võrk võimaldaks energia ülekannet kauge maa 
taha väikeste kadudega ja ühtlasi kõigi taastuvate energiaallikate koostoimet;

15. rõhutab elektri ja soojuse koostootmise ning eelkõige väga väikeste koostootmisüksuste 
olulisust 1–3 pere elamute jaoks, ning palub komisjonil uurida koostootmise täieliku 
potentsiaali kasutamiseks vajalikke õigusakte ja rahastamisvahendeid ning esitada 
vajalikud algatused ja regulatiivmeetmed;

16. toonitab, kui oluline on jaotatud elektri ja soojuse koostootmise või kolmiktootmise võrk, 
mis praktikas võimaldab energia kogutõhusust kahekordistada; juhib lisaks tähelepanu 
sellele, et tipptundide ajal saaks muuta võrgu toimimise paindlikumaks soojuse või külma 
salvestamise teel, mis võimaldaks elektri ja soojuse tootmist salvestamiseks, kui tootmine 
ületab kohalikku nõudlust;

17. soovib sellist õiguslikku raamistikku, mis tagaks pikas perspektiivis kõigi, kaasa arvatud 
olemasolevate hoonete muutmise kliimat mittemõjutavaks;

18. rõhutab, et oleks vaja selgust, milliseid rahalisi vahendeid võib kasutada energiatõhususe 
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valdkonna meetmete ja projektide jaoks (võttes eeskujuks taastuvate energiaallikate 
valdkonna sarnaste meetmete selgelt määratletud eelarved); juhib tähelepanu sellele, et 
tuleks optimaalselt kasutada näiteks struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi ning fondi 
ELENA kaudu kättesaadavaid vahendeid ning Euroopa majanduse elavdamise kava 
ülejäänud summasid, mida võib kasutada energiatõhususe või taastuvenergia valdkonna 
projektide heaks; märgib, et uute rahastamisvahendite loomisel tuleks pidada silmas 
eespool nimetatud ja muid liikmesriikides juba kättesaadavaid rahastamisvahendeid, et 
tekitada koostoimet ja vältida tegevuse kattumist;

19. rõhutab, kui tähtis on energiatõhusust asjakohaselt rahastada, milleks tuleb muu hulgas 
kasutada osa heitkogustega kauplemise raames korraldatud enampakkumiste tuludest; 
nõuab kindlalt, et energiatõhususest saaks järgmise, kaheksanda teadusuuringute 
raamprogrammi prioriteet;

20. soovitab igas liikmesriigis asutada energiatõhususfondi või luua alternatiivina Euroopa 
energiatõhususe fondi; ühendatud fondide või Euroopa fondi rahalised vahendid peaksid 
olema vähemalt 2 miljardit eurot aastas;

21. kutsub komisjoni üles töötama välja asjakohaseid üleeuroopalisi vahendeid 
energiatõhususe toetamiseks ning kooskõlastama neid liikmesriikidega, et luua rohkem 
stiimuleid ja saavutada CO2-heite vähendamise eesmärk võimalikult kiiresti;

22. juhib tähelepanu sellele, et uue energiatõhususe tegevuskava üks eesmärk peaks olema 
energiatõhususe kriteeriumide täielik kaasamine avalike hangete poliitikasse;

23. juhib tähelepanu sellele, et energiatõhusus tuleks kaasata kõigisse asjakohastesse 
poliitikavaldkondadesse, sealhulgas rahandus, piirkondlik ja linnakeskkonna areng, 
transport, põllumajandus, tööstuspoliitika ja haridus; on seisukohal, et energiatõhususe 
poliitikat saaks olulisel määral edendada, nimetades avalikes hangetes energiatõhusust 
süstemaatiliselt otsustava kriteeriumina ja seades selle üheks tingimuseks riiklikult 
rahastatavate projektide puhul;

24. näeb võimalust leida samaaegselt lahendus valgusreostusele ja parandada energiatõhusust, 
kui tavapärane valgustus avalikes kohtades ja linnades asuvatele huviväärsetele hoonetele 
suunatud turistidele mõeldud prožektorid asendatakse tõhusama ning sihipärasema 
valgustusega;

25. nõuab kindlalt, et rohkem tuleks rõhutada energiatõhususe standardite tagajärgede 
analüüsi, sealhulgas lõpptoote hinna ja kvaliteedi suhte, energiatõhususe mõju ning tarbija 
saadava kasu kohta; hindab seda, et komisjon kogu seda mõju analüüsib, kuid nõuab 
kindlalt, et komisjon ja liikmesriigid teeksid tunduvalt rohkem jõupingutusi teavitamisel ja 
kõikide toodete kontrollimisel, sealhulgas imporditud tooted, näiteks energiatõhusad 
elektripirnid;

26. palub töötada energiatõhususe valdkonnas välja Euroopa koolitus- ja teadlikkuse tõstmise 
strateegiad; energiatõhusate tehnoloogiate ja süsteemide väljatöötamine ja rakendamine 
nõuab tööjõu (ehitajad, paigaldajad, arhitektid, eksperdid, tootjad jne) erikoolitust, eriti 



PE445.986v02-00 6/8 AD\833551ET.doc

ET

hoonete energiatõhususe direktiivi1 järgimiseks; juhib lisaks tähelepanu sellele, et tarbijate 
ja VKEde teavitamiseks energiatarbimise vähendamise võimaluste kohta tuleb töötada 
välja teadlikkuse tõstmise programmid ning selleks võiksid oma jõud ühendada riiklikud 
energiaagentuurid ja kaubanduskojad; nõuab tungivalt, et komisjon lisaks läbivaadatud 
energiatõhususe tegevuskavasse energiatõhususe alase hariduse;

27. juhib tähelepanu sellele, et elektrisõidukite üks eelis on nende panus õhukvaliteedi 
parandamisse hoonestatud aladel; kutsub komisjoni üles hoolikalt hindama elektriautode 
laialdase kasutamise mõju energiatõhususele ja vastavust CO2-heite vähendamise 
eesmärkidele;

28. rõhutab, et eespool nimetatud energiatõhususe eesmärkide saavutamiseks on ülioluline 
investeerida transpordisektorisse, eelkõige raudteetranspordi- ja 
linnatranspordisüsteemidesse, eesmärgiga vähendada rohkem energiat tarbivate 
transpordiliikide kasutamist;

29. nõuab tungivalt, et komisjon peaks eelseisvas transpordi tulevikku käsitlevas valges 
raamatus energiatõhusust tähtsaks ning esitaks ettepanekuid sõidukite rangemate 
tõhususstandardite ja kiiruse piiramissüsteemide kohta, edendaks üleminekut vähem 
energiamahukatele transpordivormidele ja ühistranspordile ning soodustaks taastuv- ja 
alternatiivkütuste kasutamist;

30. peab vajalikuks vältida jäätmekäitlusprotsessis biogaasi ja soojuse kadu soojuse 
taaskasutamise ning auru ja/või elektri tootmise abil; on seisukohal, et 
jäätmekäitlusrajatistele, millel ei ole soojuse taaskasutamise või energia tootmise 
võimalust, ei tohiks anda tegevusluba;

31. peab väga tähtsaks Euroopa tasandil toimuvat kavandamist; energia tegevuskavas 
aastateks 2011–2020 tuleks pöörata piisavat tähelepanu energiatõhususele; niipea kui 
võimalik tuleks esitada uus Euroopa energiatõhususe tegevuskava ning energiatõhususel 
peaks olema tähtis roll tulevases tegevuskavas 2050. aastaks vähese CO2-heitega 
energiasüsteemi ja majanduse loomise kohta;

32. juhib tähelepanu sellele, et kuigi energiasääst toob endaga kindlasti kaasa ärivõimalusi, on 
energiateenuste turg siiski veel piiratud ja enamikus riikides on ettevõtjate arv ikka veel 
üsna väike; märgib, et aktiivsed energiateenuste ettevõtjad saavad kõigis 
lõppenergiasektorites tegevust ergutada ja kaasa aidata rahastamisvõimaluste leidmisele; 
on seisukohal, et ehitussektoris tuleks soodustada uuendusi ja tõhusate seadmete 
kasutamist, transpordialal tuleks optimaalsel moel kasutada tõhusaid sõidukeid ning 
tööstuses tuleks kasutada tõhusamate protsesside suurt säästupotentsiaali;

33. rõhutab asjaolu, et lisaks energiatõhususele lähtekohas (st primaarenergia tootmisel) 
tuleks esmatähtsaks pidada ka lahenduse leidmist (elektri)energia kao probleemile 
transpordivõrkudes; detsentraliseerituma tootmissüsteemi kasutuselevõtmisega 
väheneksid transpordivahemaad ja seeläbi ka kaod transpordi käigus;

34. nõuab tungivalt, et kogu ELi (nafta)keemiatööstuses tõhustataks gaasi põletamise käigus 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiiv 2010/31/EÜ hoonete energiatõhususe kohta.
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energia taaskasutamist;

35. märgib, et ressursitõhususe suurendamine tooks samuti kaasa märkimisväärselt suurema 
energiatõhususe.
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