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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:

1. painottaa, että energiatehokkuus on kustannustehokkain tapa vähentää 
hiilidioksidipäästöjä ja muita päästöjä ja että se antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tukea 
työpaikkoja ja luoda niitä samalla, kun se vähentää riippuvuutta energiatuonnista; toteaa, 
että komission mukaan energian säästöstä koituvat edut voisivat olla vuosittain yli 
1 000 euroa kotitaloutta kohden;

2. katsoo, että vaikka esimerkiksi energiatehokkuuspaketin hyväksymisen avulla on 
saavutettu edistystä, pelkästään nykyisellä energiatehokkuuslainsäädännöllä ja nykyisillä 
toimilla ei kyetä hyötymään koko energiansäästöpotentiaalista; katsoo, että vuoden 2009 
loppuun mennessä toteutetut toimintalinjat ovat tuoneet noin yhdeksän prosentin säästöt 
verrattuna vuoden 2020 ennusteisiin, joten vaikuttaa siltä, että ilman lisätoimia ei 
saavuteta taloudellisesti kannattavaa Eurooppa 2020 -strategian mukaista 20 prosentin 
energiasäästötavoitetta;

3. toteaa, että EU:n sitova tavoite on nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä ja tavoitteen saavuttamiskeinoista on säädetty 
direktiivillä, mutta energiatehokkuudesta, joka on kustannustehokkaampi väline, ei ole 
vastaavia säännöksiä; katsoo näin ollen, että olisi asianmukaista, että EU:n tuleva 
lainsäädäntö tuottaisi investointeja energiatehokkuuteen yhtä paljon kuin uusiutuviin 
energialähteisiin; kehottaa komissiota esittämään vuoden 2010 loppuun mennessä 
uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin kaltaisen lainsäädäntöehdotuksen, jossa 
otettaisiin käyttöön energian kulutuksen vähentämiselle sitova 25 prosentin tavoite, johon 
päästäisiin energiatehokkuuden avulla;

4. korostaa, että uusiutuvien energialähteiden alaa pitäisi edistää ja että jäsenvaltioiden 
hallitusten olisi sitouduttava hyväksymään pitkän aikavälin oikeudellisia puitteita, jotka 
takaavat pitkän aikavälin investoinnit ja markkinoiden avautumisen; huomauttaa, että on 
tarpeen luoda teknologian kehittämiseen kannustava järkevä tukipolitiikka kustannusten 
supistamiseksi;

5. korostaa tieto- ja viestintätekniikan merkitystä energiatehokkuuden parantamisessa ja tuo 
esiin sen merkittävän tehtävän erityisesti älykkäiden mittaustekniikoiden sekä älykkään 
sähkönjakeluverkon aloilla, kun kyse on uusiutuvien energialähteiden integroinnista 
energiatuotantoon;

6. toteaa, että pitkän aikavälin tavoitteet ovat myös erittäin tärkeitä talouden toimijoille, ja 
ehdottaa siksi pitkän aikavälin tavoitteita energian kulutuksen vähentämiseksi 
42 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 75 prosentilla vuoteen 2050 mennessä;

7. kehottaa varmistamaan, ettei teknisten parannusten vaikutusta tehdä tyhjäksi 
energianhintojen alentamispaineilla ja lisääntyvällä kulutuksella;
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8. painottaa, että ekologista suunnittelua koskevan direktiivin asianmukainen täytäntöönpano 
on ensisijainen tavoite, ja toteaa jälleen, että direktiivi sisältää jo 12 tuoteryhmään liittyvät 
täytäntöönpanotoimenpiteet vuoteen 2007 mennessä; vaatii, että komission ja 
jäsenvaltioiden on parannettava markkinoiden valvontaa varmistaakseen sääntöjen 
noudattamisen erityisesti tuontituotteiden kohdalla, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan toimia koskevaa tiedotusta; tähdentää direktiivissä asetettua velvoitetta 
asettaa vähimmäisvaatimukset alhaisimpien elinkaarikustannusten tasolle siten, että 
otetaan huomioon "top runner" -periaate eli markkinoiden parhaat tuotteet;

9. kannustaa komissiota tukemaan kansallisia toimia, jotka koostuvat verokannusteista tai 
tuista, jotka ovat EU:n valtiontukisääntöjen mukaisia, jotta lisätään 
energiatehokkuuspalvelujen kysyntää;

10. korostaa, että ekologista suunnittelua koskevan direktiivin asianmukaisen 
täytäntöönpanon ohella energiatehokkuutta voidaan joillakin erityisaloilla edelleen lisätä 
parhaiten integroivien järjestelmien käytön avulla; kehottaa komissiota tutkimaan 
yksityiskohtaisesti mahdollisuuksia ja esittämään asianmukaisia lainsäädäntövälineitä, 
joiden avulla voidaan ottaa käyttöön erilainen toimintatapa, jossa keskitytään 
energiatehokkuuteen järjestelmä- eikä vain tuotetasolla;

11. pitää valitettavana ekologisen suunnittelun täytäntöönpanotoimenpiteiden hidasta 
edistystä ja tavoitteiden alentamista merkittävien energiaa käyttävien tuotteiden, kuten 
vedenkuumentimien ja boilereiden kohdalla; on huolissaan, että tämä kuvastaa komission 
poliittisen tuen puutetta energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa;

12. katsoo, että liikenteen päästöjen torjumiseksi tarvitaan kiireesti kaikkia mahdollisia 
välineitä, mukaan luettuina ajoneuvo- ja polttoaineverotus, merkinnät, 
vähimmäistehokkuusnormit sekä toimet julkisen liikenteen parantamiseksi ja lisäämiseksi;

13. kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen energiapalveludirektiivin 
uudelleen laatimiseksi siten, että se sisältää energiantarjoajille vaatimukset vähentää 
energian kulutusta; vaatii, että ehdotuksen pitäisi varmistaa sekä pk-yritysten 
asianmukainen osallistuminen energiatehokkuustoimenpiteisiin että yksittäisten 
kotitalouksien samansuuntaisen toiminnan edistäminen;

14. kehottaa komissiota tukemaan ja edistämään sellaisen suurjännitetasasähkönsiirtoon 
(HVCD) tarkoitetun Euroopan laajuisen verkon perustamista ja kehitystä, jolla kyetään 
optimoimaan uusiutuvien energialähteiden, erityisesti tuulen ja vesivoiman, 
valjastaminen; katsoo, että tämä verkko tarjoaisi pitkien välimatkojen energiansiirtoa 
alhaisella energiahävikillä ja mahdollistaisi samalla kaikkien uusiutuvien energialähteiden 
välisen synergian;

15. painottaa yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon tärkeyttä ja erityisesti 1–3 perheen 
talojen mikroyhteistuotantoyksiköiden tärkeyttä ja pyytää komissiota tutkimaan sääntely-
ja rahoitusvälineet, joita tarvitaan tuotantopotentiaalin hyödyntämiseksi täysipainoisesti, ja 
ehdottamaan kaikkia tarpeellisia aloitteita ja sääntelytoimenpiteitä;

16. painottaa yhdistetyn lämpö- ja sähkötuotantoverkon tai kolmoistuotantoverkon tärkeyttä, 
sillä se mahdollistaa käytännössä kokonaisenergiatehokkuuden kaksinkertaistamisen;
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huomauttaa lisäksi, että lämmön tai kylmyyden varastointi voisi lisätä verkon joustavuutta 
huippukulutuksen aikana ja mahdollistaa sähkön ja lämmön varastoinnin silloin, kun 
tuotanto ylittää paikalliset tarpeet;

17. pyytää sääntelykehystä, joka takaa aikaa myöten, että kaikki, myös olemassa olevat, 
rakennukset ovat ilmastoneutraaleja;

18. korostaa selkeyden tarvetta siitä, mitä rahoitusresursseja voidaan käyttää 
energiatehokkuuden alan toimiin ja hankkeisiin (samoin kuin on selkeästi määritetty 
määrärahat vastaaville toimille uusiutuvien energialähteiden alalla); huomauttaa, että olisi 
käytettävä optimaalisesti esimerkiksi rakenne- ja koheesiorahastosta ja Elena-rahastosta 
käytettävissä olevia varoja sekä Euroopan talouden elvytyssuunnitelman jäljellä olevia 
määrärahoja, jotka voidaan käyttää energiatehokkuutta tai uusiutuvaa energiaa koskeviin 
hankkeisiin; katsoo, että kehitettäessä uusia rahoitusvälineitä olisi kiinnitettävä huomiota 
näihin ja muihin, jäsenvaltioissa jo olemassa oleviin välineisiin, jotta luodaan synergiaa ja 
vältetään päällekkäisyyttä;

19. korostaa energiatehokkuuden tarkoituksenmukaisen rahoituksen merkitystä, mukaan 
luettuina ne tulot, jotka ovat peräisin päästökaupasta; tähdentää, että energiatehokkuuden 
on oltava yksi tutkimuksen kahdeksannen puiteohjelman ensisijaisista tavoitteista;

20. suosittelee, että jokaiseen jäsenvaltioon perustetaan energiatehokkuusrahastoja tai 
vaihtoehtoisesti luodaan eurooppalainen energiatehokkuusrahasto; katsoo, että 
yhdistettyjen rahastojen tai eurooppalaisen rahaston määrärahojen olisi oltava vuosittain 
vähintään kaksi miljardia euroa;

21. kehottaa komissiota kehittämään Euroopan unionin tasolla asianmukaisia tukivälineitä 
energiatehokkuuden alalle ja tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta luodaan 
enemmän kannustimia ja saavutetaan mahdollisimman nopeasti hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoite;

22. huomauttaa, että energiatehokkuuskriteerien täysimääräisen sisällyttämisen julkisia 
hankintoja koskeviin toimintalinjoihin olisi oltava yksi energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelman tavoitteista;

23. korostaa, että energiatehokkuus olisi integroitava kaikkiin asiaankuuluviin politiikan 
aloihin, mukaan luettuina rahoitus, alue- ja kaupunkikehitys, liikenne, maatalous, 
teollisuuspolitiikka ja koulutus; katsoo, että energiatehokkuuden määritteleminen 
järjestelmällisesti yhdeksi julkisten hankintojen myöntämisperusteista ja sen asettaminen 
julkisesti rahoitettavien hankkeiden ehdoksi antaisi merkittävän sysäyksen tälle 
toimintalinjalle;

24. näkee mahdollisuuksia valosaasteen torjumiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen 
samanaikaisesti siten, että korvataan perinteinen julkinen valaistus ja kaupunkien 
matkailun kannalta merkittävien rakennusten kohdevalot tehokkaammalla ja paremmin 
suunnatulla valaistuksella;

25. korostaa, että olisi kiinnitettävä enemmän huomiota energiatehokkuusnormien vaikutusten 
analysointiin, mukaan luettuina lopputuotteen hinta-laatu-suhde, sen vaikutukset 
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energiatehokkuuteen ja kuluttajalle koituvat edut; myöntää, että komissio analysoi kaikkia 
näitä vaikutuksia, mutta vaatii, että komission ja jäsenvaltioiden on panostettava enemmän 
viestintään ja kaikkien tuotteiden, myös energiatehokkaiden lamppujen kaltaisten 
tuontituotteiden, valvontaan;

26. kehottaa luomaan Euroopan unionin laajuisia energiatehokkuutta koskevia koulutus- ja 
tiedotusstrategioita; katsoo, että energiatehokkuustekniikoiden ja -järjestelmien 
kehittäminen ja toteuttaminen edellyttää työvoiman (rakentajat, asentajat, arkkitehdit, 
asiantuntijat, valmistajat jne.) erityiskoulutusta erityisesti rakennusten 
energiatehokkuudesta annetun direktiivin vuoksi1; huomauttaa lisäksi, että on kehitettävä 
tiedotusohjelmia, jotka voitaisiin toteuttaa kansallisten energiavirastojen ja 
kauppakamareiden yhteistyönä, jotta kuluttajille ja pk-yrityksille voidaan tiedottaa 
keinoista vähentää energiankulutusta; kehottaa komissiota sisällyttämään tarkistetussa 
energiatehokkuuden toimintasuunnitelmassa koulutuksen energiatehokkuuteen;

27. huomauttaa, että sähköautojen etu on, että ne parantavat osaltaan ilmanlaatua kaupunkien 
keskustoissa; kehottaa komissiota arvioimaan huolellisesti sähköautojen yleistymisen 
vaikutusta energiatehokkuuteen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden 
saavuttamiseen;

28. korostaa, että edellä mainittujen energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi on erittäin 
tärkeätä investoida kuljetusalaan, erityisesti rautatie- ja kaupunkiliikennejärjestelmiin, 
enemmän energiaa vaativien järjestelmien käytön minimoimiseksi;

29. kehottaa komissiota antamaan energiatehokkuudelle merkittävän sijan liikenteen 
tulevaisuutta käsittelevässä valkoisessa kirjassa siten, että siihen sisällytetään ehdotuksia 
tiukemmista ajoneuvojen tehokkuusnormeista, nopeuden hallinnasta, vähäenergisempiin 
liikenteen ja julkisen liikenteen muotoihin siirtymisen edistämisestä sekä uusiutuvien ja 
vaihtoehtoisten polttoaineiden edistämisestä;

30. pitää välttämättömänä, että jätteenkäsittelyprosesseissa vältetään biokaasu- ja 
lämpöhävikkiä ottamalla talteen höyry ja/tai sähkö ja käyttämällä se tuotantoon; katsoo, 
että jätteenkäsittelylaitoksille, joilla ei ole minkäänlaista lämmöntalteenottoa tai 
energiantuotantoa, ei pidä myöntää lupia;

31. pitää erittäin tärkeänä Euroopan tason suunnitteluprosesseja; katsoo, että 
energiatehokkuuteen olisi kiinnitettävä asianmukaista huomiota 
energiatoimintasuunnitelmassa 2011–2020; katsoo, että uusi Euroopan 
energiatehokkuuden toimintasuunnitelma olisi esitettävä mahdollisimman pian ja 
energiatehokkuudella olisi oltava merkittävä asema tulevassa etenemissuunnitelmassa 
kohti vähähiilistä energiajärjestelmää ja -taloutta vuoteen 2050 mennessä;

32. huomauttaa, että vaikka energiansäästö selvästi luo liiketoimintamahdollisuuksia, 
energiapalvelumarkkinat ovat edelleen rajalliset ja yritysten määrä on useimmissa maissa 
edelleen melko pieni; katsoo, että aktiiviset energiapalveluyritykset voivat kannustaa 
toimia ja tukea rahoitusratkaisujen löytämistä kaikilla loppuenergia-aloilla; katsoo, että 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU, annettu 19 päivänä toukokuuta 

2010, rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu).
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rakennusalalla olisi panostettava remontointiin ja tehokkaisiin kodinkoneisiin ja että 
kuljetuksessa olisi käytettävä tehokkaita ajoneuvoja optimaalisesti ja että teollisuudessa 
olisi hyödynnettävä tehokkaampien menetelmien tarjoamia suuria säästömahdollisuuksia;

33. korostaa, että energiatehokkuuden parantamisen lisäksi (esim. energian 
primaarituotannossa) tavoitteena olisi oltava verkossa siirron aikana tapahtuvaan 
(sähkö)energian hävikkiin puuttuminen; katsoo, että hajautetummat tuotantojärjestelmät 
pienentäisivät siirtovälimatkoja ja siten energiahävikkiä siirron aikana;

34. kehottaa koko EU:n (petro)kemian teollisuutta edistämään energian talteenottoa 
soihdutuksen aikana;

35. toteaa, että resurssitehokkuuden parantaminen johtaisi myös energiatehokkuuden 
merkittävään lisäykseen.
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