
AD\905586FI.doc PE486.189v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2011/0274(COD)

21.6.2012

LAUSUNTO
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

Valmistelija: Patrizia Toia



PE486.189v02-00 2/13 AD\905586FI.doc

FI

PA_Legam



AD\905586FI.doc 3/13 PE486.189v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Helmikuussa 2011 kokoontunut energia-asioita käsitellyt Eurooppa-neuvosto korosti, että 
"energiatehokkuuden osalta on saavutettava vuodelle 2020 asetettu 20 prosentin tavoite, ... 
joka ei tämänhetkisen edistymisen perusteella näytä toteutuvan. Määrätietoiset toimet ovat 
tarpeen, jotta voidaan hyödyntää merkittävät mahdollisuudet päästä suurempaan 
energiansäästöön rakennusten, liikenteen sekä tuotteiden ja prosessien osalta."

Rakennusten on oltava keskeisellä sijalla EU:n energiatehokkuuspolitiikassa, koska lähes 
40 prosenttia lopullisesta energiankulutuksesta (ja 36 prosenttia kasvihuonekaasujen 
päästöistä) syntyy asuintaloissa, toimistoissa, kaupoissa ja muissa rakennuksissa. Lisäksi 
rakennukset tarjoavat energia-alan jälkeen toiseksi suurimman käyttämättä olevan 
kustannustehokkaan mahdollisuuden säästää energiaa.

Rakennusalan kustannustehokas energiansäästöpotentiaali (joka kattaa sekä asuin- että muut 
rakennukset) on arviolta 65 Mtoe1, mikä vastaa noin 587 miljardin euron yhteenlaskettua 
investointitarvetta vuosina 2011–2020. Tämä merkitsee noin 60 miljardin euron vuotuista 
investointitarvetta kyseisen säästöpotentiaalin hyödyntämiseksi.

Valmistelija suosittelee sen vuoksi, että jäsenvaltioille ja alueille annetaan 
joustomahdollisuus, jotta ne voivat päättää, haluavatko ne keskittää energiatehokkuuteen 
tekemänsä investoinnit julkisiin infrastruktuureihin ja/tai asuinrakennuksiin.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 174 artiklan 
mukaisesti unioni kehittää ja harjoittaa 
toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi. Koheesiorahaston tulisi näin 

(1) Perussopimuksen 174 artiklan 
mukaisesti unioni kehittää ja harjoittaa 
toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi. Koheesiorahaston tulisi näin 

                                               
1 Ks. komission kuulemisasiakirja "Financial support for Energy efficiency in buildings"; Eichhammer, W. ja 
muut: Tutkimus energiansäästöpotentiaalista EU:n jäsenvaltioissa, ehdokasmaissa ja ETA-maissa. 2009; 
Wesselink, B. ja muut: Energy Savings 2020 – How to triple the impact of energy saving policies in Europe. 
Raportti European Climate Foundation -säätiölle, 2010.
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ollen osallistua ympäristön ja liikenteen 
infrastruktuuria koskevien Euroopan 
laajuisten verkkojen alalla toteutettavien 
hankkeiden rahoittamiseen.

ollen osallistua ympäristön ja liikenteen 
infrastruktuuria koskevien Euroopan 
laajuisten verkkojen alalla toteutettavien 
hankkeiden rahoittamiseen sekä sellaisilla 
kestävään kehitykseen liittyvillä aloilla 
toteutettavien hankkeiden rahoittamiseen, 
joista saadaan selkeitä ympäristöhyötyjä, 
kuten energiatehokkuutta ja uusiutuvaa 
energiaa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Energiatehokkuustavoitteet voidaan 
saavuttaa parhaiten ottamalla mukaan 
niin monta julkista ja yksityistä osapuolta 
kuin mahdollista, pyrkimällä luomaan 
vipuvaikutuksia ja työpaikkoja ja 
edistämään vihreää kasvua 
kilpailukykyisen ja kestävän Euroopan 
tavoitteen mukaisesti.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ympäristöinvestoinnit muun muassa 
kestävään kehitykseen ja energiaan 
liittyvillä aloilla, joilla on nähtävissä 
ympäristöhyötyjä;

a) ympäristöinvestoinnit muun muassa 
kestävään kehitykseen ja energiaan
liittyvillä aloilla, joilla on nähtävissä 
ympäristöhyötyjä ja jotka osaltaan 
vähentävät hiilidioksidipäästöjä;

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) tekninen apu valmiuksien 
kehittämiseksi kaupunkien hoidossa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) tekninen apu Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden ja älykkäiden 
erikoisalojen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuuluvaa kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä;

b) investointeja direktiivin 2003/87/EY 
liitteen I soveltamisalaan kuuluvasta 
toiminnasta aiheutuvien
kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämiseksi;

Perustelu
Selkeämpi sanamuoto.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asumista. c) asumista, lukuun ottamatta 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön edistämistä. 
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Perustelu

Ks. 3 artiklan a kohdan iii alakohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) uusiutuvien energialähteiden tuotannon 
ja jakelun edistäminen;

i) uusiutuvien energialähteiden ja 
tietotekniikan tuotannon ja jakelun 
edistäminen;

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen 
julkisissa infrastruktuureissa;

iii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen 
julkisissa infrastruktuureissa ja 
asuinrakennuksissa;

Perustelu

Kyseisessä kohdassa tarvitaan lisää joustavuutta investointiprioriteettien suhteen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) älykkäiden energianjakelujärjestelmien 
kehittäminen matalajännitetasoille;

iv) älykkäiden energianjakelujärjestelmien 
kehittäminen matala- ja
keskijännitetasoille;
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) kaupunkialueiden vähähiilisten 
strategioiden edistäminen;

v) kaikenlaisten alueiden, erityisesti
kaupunkialueiden, vähähiilisten 
strategioiden edistäminen, mukaan lukien 
kestävän kaupunkiliikenteen ja puhtaan 
julkisen liikenteen sekä lievittämisen 
kannalta tärkeiden sopeutumistoimien 
edistäminen;

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) vesihuollon infrastruktuurin 
uusimisen edistäminen, jotta parannetaan 
resurssitehokkuutta, erityisesti 
historiallisissa kaupungeissa, joissa 
hävikki vesijakelussa on huomattava;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) vesialan innovoinnin edistäminen ja 
uuden teknologian asentaminen 
maanalaisten vesivarojen valvontaa 
varten;

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c alakohta – iii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iii) biodiversiteetin ja 
ekosysteemipalvelujen suojelu ja 
ennallistaminen muun muassa vihreän 
infrastruktuurin kautta;

iii) biodiversiteetin ja 
ekosysteemipalvelujen suojelu ja 
ennallistaminen muun muassa vihreän 
infrastruktuurin ja Natura 2000 -verkoston
kautta;

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) toimet, joilla kehitetään 
kaupunkiympäristöä, muun muassa 
ympäristövaurioalueiden kunnostaminen ja
ilmansaasteiden vähentäminen;

iv) toimet, joilla kehitetään 
kaupunkiympäristöä, muun muassa 
ympäristövaurioalueiden kunnostaminen,
ilmansaasteiden vähentäminen ja 
historiallisen ja kulttuuriperinnön 
suojeluun ja säilyttämiseen tähtäävät 
toimet;

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) ympäristöalan palvelujen tarjonnan 
kehittäminen ja tukeminen sekä pk-
yritysten ja julkisen sektorin ylläpitämän 
ympäristönsuojelun tason ja 
resurssitehokkuuden parantaminen;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

d) kestävän liikenteen edistäminen ja d) intermodaalisesti kestävän liikenteen ja 
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pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
liikenneverkkoinfrastruktuureista
seuraavin keinoin:

liikkuvuuden edistäminen poistamalla 
pullonkauloja ja saattamalla valmiiksi 
kestävien ja intermodaalisten 
liikenneinfrastruktuurien vielä puuttuvat 
rajatylittävät yhteydet seuraavin keinoin:

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen 
parantamalla institutionaalisia valmiuksia 
ja koheesiorahaston täytäntöönpanoon 
liittyvien julkishallinnon ja julkisten 
palvelujen tehokkuutta.

e) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen 
parantamalla institutionaalisia valmiuksia, 
innovointivalmiuksia ja koheesiorahaston 
täytäntöönpanoon liittyvien julkishallinnon 
ja julkisten palvelujen tehokkuutta.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Komission teksti

YKSIKKÖ NIMI

Ympäristö

Kiinteä jäte tonni Jätteiden kierrätyskapasiteetin lisäys
Vesihuolto henkilömäärä Parannetun vesihuollon piirissä olevan väestön lisäys

m3 Arvioitu vedenjakeluverkoston vuotojen väheneminen

Jäteveden 
käsittely

asukasvastine
luku

Parannetun jäteveden käsittelyn piirissä olevan väestön 
lisäys

Kriisinehkäisy 
ja -hallinta

henkilömäärä Tulvantorjuntatoimenpiteistä hyötyvä väestö

henkilömäärä Metsäpalojen torjunnasta ja muista 
torjuntatoimenpiteistä hyötyvä väestö

Maaperän 
ennallistamine

n

hehtaari Ennallistetun maaperän kokonaispinta-ala
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Maaperän 
sulkeminen 

rakentamisella

hehtaari Umpeen rakennetut maa-alueet

Luonto ja 
biologinen 

monimuotoisu
us

hehtaari Sellaisten luontotyyppien pinta-ala, joiden suojelun taso 
on parantunut

Energia ja 
ilmastonmuuto

s
Uusiutuvat 

energialähteet
MW Uusiutuvien energialähteiden tuotantokapasiteetin lisäys

Energiatehokk
uus

kotitaloudet Niiden kotitalouksien määrä, joiden 
energiatehokkuusluokka on parantunut

kWh/vuosi Julkisten rakennusten primäärienergian kulutuksen 
väheneminen

käyttäjät Älykkäisiin verkkoihin liitettyjen uusien käyttäjien 
määrä

Kasvihuonekaa
supäästöjen 

vähentäminen

CO2-
ekvivalenttito

nni

Kasvihuonekaasupäästöjen arvioitu väheneminen CO2-
ekvivalenttitonneina

Liikenne
Rautatieliikenn

e
km Uusien rautateiden kokonaispituus

km Uusittujen tai parannettujen rautateiden kokonaispituus
Maantiet km Uusien rakennettujen maanteiden kokonaispituus

km Uusittujen tai parannettujen maanteiden kokonaispituus
Kaupunkiliike

nne
henkilömatkat Tuetuilla kaupunkiliikennemuodoilla tehtyjen 

henkilömatkojen määrän lisäys
Sisävesiliikenn

e
tonneja/km Parannetuilla sisävesiliikenteen väylillä kuljetetun rahdin 

lisäys
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Tarkistus

YKSIKKÖ NIMI
Ympäristö
Kiinteä jäte tonni Jätteiden kierrätyskapasiteetin lisäys
Vesihuolto henkilömäärä Parannetun vesihuollon piirissä olevan väestön lisäys

m3 Arvioitu vedenjakeluverkoston vuotojen väheneminen

Jäteveden 
käsittely

asukasvastine
luku

Parannetun jäteveden käsittelyn piirissä olevan väestön 
lisäys

Ympäristöpalv
elut

määrä Ympäristöpalveluja hyödyntävien pk-yritysten ja 
viranomaisten määrä

Kriisinehkäisy 
ja -hallinta

henkilömäärä Tulvantorjuntatoimenpiteistä hyötyvä väestö

henkilömäärä Metsäpalojen torjunnasta ja muista 
torjuntatoimenpiteistä hyötyvä väestö

Maaperän 
ennallistamine

n

hehtaari Ennallistetun maaperän kokonaispinta-ala

Maaperän 
sulkeminen 

rakentamisella

hehtaari Umpeen rakennetut maa-alueet

Luonto ja 
biologinen 

monimuotoisu
us

hehtaari Sellaisten luontotyyppien pinta-ala, joiden suojelun taso 
on parantunut

Energia ja 
ilmastonmuuto

s
Uusiutuvat 

energialähteet
MW Uusiutuvien energialähteiden tuotantokapasiteetin lisäys

% Uusiutuvien energialähteiden osuus lopullisesta 
energiankulutuksesta

Energiatehokk
uus

kotitaloudet Niiden kotitalouksien määrä, joiden 
energiatehokkuusluokka on parantunut

kWh/vuosi Julkisten rakennusten primäärienergian kulutuksen 
väheneminen

öljyekvivalen
ttitonni

Bruttoenergiankulutus aloittain

käyttäjät Älykkäisiin verkkoihin liitettyjen uusien käyttäjien 
määrä

Kasvihuonekaa
supäästöjen 

vähentäminen

CO2-
ekvivalenttito

nni

Kasvihuonekaasupäästöjen arvioitu väheneminen CO2-
ekvivalenttitonneina

Liikenne
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Rautatieliikenn
e

km Uusien rautateiden kokonaispituus

km Uusittujen tai parannettujen rautateiden kokonaispituus
Maantiet km Uusien rakennettujen maanteiden kokonaispituus

km Uusittujen tai parannettujen maanteiden kokonaispituus
Kaupunkiliiken

ne
henkilömatka

t
Tuetuilla kaupunkiliikennemuodoilla tehtyjen 

henkilömatkojen määrän lisäys
Sisävesiliikenn

e
tonneja/km Parannetuilla sisävesiliikenteen väylillä kuljetetun rahdin 

lisäys
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