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Muudatusettepanek 1
Andrzej Grzyb

Arvamuse projekt
Punkt -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. tuletab meelde, et Euroopa Parlament 
on juba vastu võtnud raporti ELi 
ühtekuuluvuspoliitika ja selles osalejate 
rolli kohta Euroopa uue energiapoliitika 
rakendamisel, ning et see raport hõlmab 
ka energiatõhususe küsimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikal on 
oluline roll meetmete rakendamisel, mis on 
vajalikud saavutamaks ELi eesmärk 
vähendada 2012. aastaks primaarenergia 
tarbimist 20% võrra;

1. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikal on 
oluline roll meetmete rakendamisel, mis on 
vajalikud saavutamaks ELi eesmärk 
vähendada 2020. aastaks primaarenergia 
tarbimist 20% võrra, ning sellele 
järgnevaks ajaks kavandatava 
energiatõhususe edasise parandamise 
ettevalmistamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika 
peaeesmärk on endiselt 
piirkondadevahelise majandusliku ja 
sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine, ja on 
arvamusel, et energiatõhususpoliitika ei 
tohiks selle eesmärgi saavutamist 
takistada; rõhutab, et mõnedel ELi 
vaeseimatel piirkondadel võivad olla 
teised prioriteedid ja nende puhul tuleb 
esmajärjekorras investeerida muudesse 
valdkondadesse;

2. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika 
peaeesmärk on endiselt 
piirkondadevahelise majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ebavõrdsuse 
vähendamine, ja on arvamusel, et 
energiatõhususpoliitika aitab seda 
eesmärki saavutada;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Andrzej Grzyb

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika 
peaeesmärk on endiselt 
piirkondadevahelise majandusliku ja 
sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine, ja on 
arvamusel, et energiatõhususpoliitika ei 
tohiks selle eesmärgi saavutamist takistada; 
rõhutab, et mõnedel ELi vaeseimatel 
piirkondadel võivad olla teised prioriteedid 
ja nende puhul tuleb esmajärjekorras 
investeerida muudesse valdkondadesse;

2. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika 
peaeesmärk on endiselt 
piirkondadevahelise majandusliku ja 
sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine, ja on 
arvamusel, et energiatõhususpoliitika ei 
tohiks selle eesmärgi saavutamist takistada; 
rõhutab, et mõnedel ELi vaeseimatel 
piirkondadel võivad olla teised prioriteedid 
ja nende puhul tuleb esmajärjekorras 
investeerida muudesse valdkondadesse; 
toonitab, et ühtekuuluvuspoliitika 
tugevuseks on tema paindlikkus ja 
fondide detsentraliseeritud haldamine 
kohalikul tasandil;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Fiona Hall

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika 
peaeesmärk on endiselt 
piirkondadevahelise majandusliku ja 
sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine, ja on 
arvamusel, et energiatõhususpoliitika ei 
tohiks selle eesmärgi saavutamist
takistada; rõhutab, et mõnedel ELi 
vaeseimatel piirkondadel võivad olla teised 
prioriteedid ja nende puhul tuleb 
esmajärjekorras investeerida muudesse 
valdkondadesse;

2. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika 
peaeesmärk on endiselt 
piirkondadevahelise majandusliku ja 
sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine, ja on 
arvamusel, et energiatõhususpoliitika
toetab selle eesmärgi saavutamist; rõhutab, 
et energiatõhususse investeerimisest ning 
töökohtadest ja majanduskasvust, mida 
see kaasa toob, on kõige enam kasu
mõnedel ELi vaeseimatel piirkondadel;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Andrzej Grzyb

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu sellele, et 
energiatõhususse investeerimine võib 
aidata suurendada majanduskasvu ja 
tööhõivet, hoogustada innovatsiooni, 
vähendada kodumajapidamiste 
energiaostuvõimetust ning seega toetada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust;

3. juhib tähelepanu sellele, et 
energiatõhususse investeerimine võib 
aidata suurendada majanduskasvu ja 
tööhõivet, hoogustada innovatsiooni, 
vähendada kodumajapidamiste 
energiaostuvõimetust ning seega toetada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust; rõhutab, et vahendite 
eraldamisel tuleb lähtuda 
proportsionaalsuse, kulutasuvuse ja 
majandusliku tõhususe põhimõttest ning 
et see ei tohi suurendada halduskoormust;

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu sellele, et 
energiatõhususse investeerimine võib 
aidata suurendada majanduskasvu ja 
tööhõivet, hoogustada innovatsiooni, 
vähendada kodumajapidamiste 
energiaostuvõimetust ning seega toetada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust;

3. juhib tähelepanu sellele, et 
energiatõhususse investeerimine võib 
aidata suurendada majanduskasvu ja 
tööhõivet, eriti kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil, hoogustada innovatsiooni, 
vähendada kodumajapidamiste 
energiaostuvõimetust ning seega toetada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust;

Or. ro

Muudatusettepanek 8
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu sellele, et 
energiatõhususse investeerimine võib 
aidata suurendada majanduskasvu ja 
tööhõivet, hoogustada innovatsiooni, 
vähendada kodumajapidamiste 
energiaostuvõimetust ning seega toetada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust;

3. juhib tähelepanu sellele, et 
energiatõhususse investeerimine aitab
suurendada majanduskasvu ja tööhõivet, 
hoogustada innovatsiooni ja arendada 
energiasõltumatust, vähendada 
kodumajapidamiste energiaostuvõimetust 
ning seega toetada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Andrzej Grzyb
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Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et bürokraatia ning 
menetlusliku selguse puudumine on 
muutnud juurdepääsu struktuurifondidele 
ja Ühtekuuluvusfondile raskeks ning 
asjaomaseid vahendeid enim vajavad 
osalejad ei söanda taotlust teha; toetab 
seetõttu eeskirjade ja menetluste 
lihtsustamist, bürokraatia kõrvaldamist ja 
suuremat paindlikkust nende vahendite 
eraldamisel nii ELi kui ka liikmesriikide 
tasandil; usub, et lihtsustamine edendab 
vahendite tõhusat jaotamist, tõstab 
kasutusmäära, vähendab vigu ja 
lühendab makseperioode ning võimaldab 
vaeseimatel liikmesriikidel ja piirkondadel 
piirkondade- ja riikidevahelise 
ebavõrdsuse vähendamiseks mõeldud 
finantsinstrumente täiel määral ära 
kasutada; on seisukohal, et tuleb 
saavutada tasakaal eeskirjade ja 
menetluste lihtsustamise ja stabiilsuse 
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et liikmesriigid ei peaks 
jääma ootama direktiivi 2010/31/EÜ 
rakendamise lõpptähtaega ning peaksid 
investeerima uutesse ja 
energiatõhusamatesse materjalidesse ja 
tehnoloogiatesse, mis võivad luua 
töökohti, elavdada tööstust ja suurendada 
ELi piirkondade konkurentsivõimet;
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Or. ro

Muudatusettepanek 11
Fiona Hall

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et riiklikes reformikavades ja 
ELi majanduspoolaasta raames 
käsitletakse riiklikke energiatõhususe 
kavasid ja nende rakendamist, andes 
tunnistust energiatõhususe meetmete 
positiivsest majanduslikust mõjust;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Andrzej Grzyb

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. toonitab, et JESSICA ja ELENA 
algatuste raames on võimalik anda 
hüvitisi säästvasse energiasse 
investeerimiseks kohalikul tasandil, et 
aidata linnadel ja piirkondadel rakendada 
energiatõhususe valdkondades elujõulisi 
investeeringuprojekte, ning nõuab 
nimetatud algatuste edendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Andrzej Grzyb
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Arvamuse projekt
Punkt 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 c. peab ülimalt oluliseks, et 
struktuurifonde, Ühtekuuluvusfondi ning 
muid finants- ja 
finantsvõimendusinstrumente oleks 
võimalik kasutada energiatõhususe 
rahastamiseks, seda eriti 
eluasemesektoris; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles andma selget ja kergesti 
kättesaadavat teavet energiatõhususe 
teenuste projektide toetamiseks mõeldud 
saadaval olevate finantsinstrumentide, 
stiimulite, toetuste ja laenude kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Andrzej Grzyb

Arvamuse projekt
Punkt 3 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 d. rõhutab, et tähtis on integreerida 
energiatõhususe mõõde arukat 
spetsialiseerumist käsitlevatesse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
strateegiatesse, mille liikmesriigid ja 
piirkonnad peavad välja töötama selleks, 
et saada juurdepääs tulevase 
ühtekuuluvuspoliitika 
innovatsioonialastele 
rahastamisvahenditele;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Daniel Caspary
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb muret hiljutiste arengute pärast
sellistes riikides nagu Bulgaaria, kus 
kõrged energiahinnad on põhjustanud 
sotsiaalseid rahutusi, ja nõuab sihipäraste 
meetmete võtmist selleks, et energia oleks 
tavakodanikele taskukohane;

4. tunneb muret tõusvate energiahindade
pärast, mis on põhjustanud sotsiaalseid 
rahutusi, ja nõuab sihipäraste meetmete 
võtmist selleks, et energia oleks 
tavakodanikele taskukohane

Or. de

Muudatusettepanek 16
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb muret hiljutiste arengute pärast 
sellistes riikides nagu Bulgaaria, kus 
kõrged energiahinnad on põhjustanud 
sotsiaalseid rahutusi, ja nõuab sihipäraste 
meetmete võtmist selleks, et energia oleks 
tavakodanikele taskukohane;

4. tunneb muret hiljutiste arengute pärast 
sellistes riikides nagu Bulgaaria, kus 
kõrged energiahinnad on põhjustanud 
sotsiaalseid rahutusi, ja nõuab sihipäraste
energiatõhususe meetmete võtmist, 
eelkõige ühtekuuluvuspoliitika raames,
selleks, et vähendada kodanike 
energiaarveid;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab eriliselt energiatõhususse 5. rõhutab eriliselt energiatõhususse 
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investeerimise võimalikke sotsiaalseid 
eeliseid, kuna nii on võimalik vähendada
sotsiaalselt ebasoodsas olukorras isikute
energiaarveid;

investeerimise võimalikke sotsiaalseid 
eeliseid, kuna nii on võimalik vähendada
tarbijate energiaarveid;

Or. ro

Muudatusettepanek 18
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et peamine 
energiasäästupotentsiaal on 
üldkasutatavatel hoonetel ja elamutel, mis 
kasutavad 40% ELi energia 
lõpptarbimisest, ja nõuab tungivalt, et 
liikmesriikides kehtestataks kiiresti 
pikaajaline, 2020. aastast kaugemale 
ulatuv strateegia investeeringute 
kaasamiseks elamu- ja ärihoonete 
renoveerimisse eesmärgiga suurendada 
olemasolevate hoonete energiatõhusust, 
nagu nähakse ette direktiivis 2012/27/EL;

6. tuletab meelde, et peamine 
energiasäästupotentsiaal on 
üldkasutatavatel ja eravalduses olevatel 
elamu- ja ärihoonetel, mis kasutavad 40% 
ELi energia lõpptarbimisest ja 36% 
Euroopa Liidu CO2 koguheitest, ja nõuab 
tungivalt, et liikmesriikides kehtestataks 
kiiresti pikaajalised, 2020. aastast 
kaugemale ulatuvad strateegiad
investeeringute kaasamiseks elamu- ja 
ärihoonete renoveerimisse eesmärgiga 
suurendada olemasolevate hoonete 
energiatõhusust, nagu nähakse ette 
direktiivis 2012/27/EL;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Fiona Hall

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et peamine 
energiasäästupotentsiaal on 
üldkasutatavatel hoonetel ja elamutel, mis 

6. tuletab meelde, et peamine 
energiasäästupotentsiaal on 
üldkasutatavatel hoonetel ja elamutel, mis 
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kasutavad 40 % ELi energia 
lõpptarbimisest, ja nõuab tungivalt, et 
liikmesriikides kehtestataks kiiresti
pikaajaline, 2020. aastast kaugemale
ulatuv strateegia investeeringute 
kaasamiseks elamu- ja ärihoonete 
renoveerimisse eesmärgiga suurendada 
olemasolevate hoonete energiatõhusust, 
nagu nähakse ette direktiivis 2012/27/EL;

kasutavad 40 % ELi energia 
lõpptarbimisest, ja nõuab tungivalt, et 
liikmesriikides kehtestataks kiiresti
põhjalikud ja pikaajalised, 2020. aastast 
kaugemale ulatuvad strateegiad
investeeringute kaasamiseks elamu- ja 
ärihoonete täielikku ja järk-järgulisse
renoveerimisse eesmärgiga suurendada 
olemasolevate hoonete energiatõhusust, 
nagu nähakse ette direktiivis 2012/27/EL;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. juhib tähelepanu sellele, et 
31. detsembriks 2020 peavad kõik uued 
hooned olema liginullenergiahooned ja et 
kaks aastat enne seda peavad uued 
avaliku sektori omanduses ja kasutuses 
olevad hooned olema 
liginullenergiahooned; kutsub sellest 
tulenevalt liikmesriike tungivalt üles 
kiirendama liginullenergiahoonete arvu 
suurendamiseks mõeldud riiklike kavade 
loomist ning kehtestama 
liginullenergiahoonete määratlemiseks 
sätted, mis kajastaksid vastavat olukorda 
riiklikul, piirkondlikul või kohalikul 
tasandil;

Or. ro

Muudatusettepanek 21
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, kui suur tähtsus on 
ühtekuuluvuspoliitikal ja sellele eraldatud 
rahalistel vahenditel nutivõrkude täieliku 
väljatöötamise jaoks, mille tulemusel 
saavad piirkonnad tõhusamad 
energiasüsteemid, mis vähendavad 
energia tarbimist ja energiakadu;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
suurendama 2014.–2020. aasta 
finantsplaneerimise perioodiks 
märkimisväärselt struktuurifondi 
assigneeringuid, mida liikmesriigid võivad 
kasutada hoonete, eelkõige elamute 
energiatõhususe suurendamise meetmete 
jaoks;

Or. ro

Muudatusettepanek 23
András Gyürk

Arvamuse projekt
Punkt 7



PE510.482v01-00 14/17 AM\933727ET.doc

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub liikmesriike üles kasutama 
võimalikult suurel määral struktuurifonde 
ja ühtekuuluvusfondi, et käivitada 
investeeringud energiatõhususe 
parandamise meetmetesse;

7. kutsub komisjoni üles aitama 
liikmesriikidel olemasolevate vahendite 
paremaks suunamiseks parandada 
haldussuutlikkust ja teabekanaleid;
kutsub liikmesriike üles kasutama 
võimalikult suurel määral struktuurifonde 
ja ühtekuuluvusfondi, et käivitada 
investeeringud energiatõhususe 
parandamise meetmetesse;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
suurendama edasise 
ühtekuuluvuspoliitika üle läbirääkimiste 
pidamisel energiatõhususe meetmete 
rahastamise miinimumosa;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Fiona Hall

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. kutsub liikmesriike üles hõlbustama 
rahastute loomist energiatõhususe 
parandamise meetmete rakendamiseks, et 
saada maksimaalset kasu eri 

8. kutsub liikmesriike üles hõlbustama 
rahastute loomist energiatõhususe 
parandamise meetmete rakendamiseks, et 
saada maksimaalset kasu eri 
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rahastamisvõimalustest, nagu nähakse ette 
direktiivis 2012/27/EL; kutsub komisjoni 
üles liikmesriike rahastute loomisel 
juhendama ning hõlbustama parimate 
tavade vahetamist pädevate riiklike või 
piirkondlike ametiasutuste ja organite 
vahel;

rahastamisvõimalustest, nagu nähakse ette 
direktiivis 2012/27/EL; kutsub komisjoni 
üles liikmesriike rahastute loomisel 
juhendama ning hõlbustama parimate 
tavade vahetamist pädevate riiklike või 
piirkondlike ametiasutuste ja organite 
vahel; rõhutab, kui tähtsad on sellised ELi 
programmid nagu Euroopa kohaliku 
energia abivahend (ELENA) 
piirkondlikele ja kohalikele 
omavalitsustele tehnilise abi andmisel, et 
nad ühtekuuluvusfonde võimalikult hästi 
ära kasutaksid;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. kutsub liikmesriike üles hõlbustama 
rahastute loomist energiatõhususe 
parandamise meetmete rakendamiseks, et 
saada maksimaalset kasu eri 
rahastamisvõimalustest, nagu nähakse ette 
direktiivis 2012/27/EL; kutsub komisjoni 
üles liikmesriike rahastute loomisel 
juhendama ning hõlbustama parimate 
tavade vahetamist pädevate riiklike või 
piirkondlike ametiasutuste ja organite 
vahel;

8. juhib tähelepanu sellele, et liikmesriigid 
võivad kohaldada hoonete 
energiatõhusust suurendavate meetmete 
suhtes vähendatud käibemaksumäära, 
mis ei tohi siiski olla madalam kui 5%, ja
kutsub liikmesriike üles hõlbustama 
rahastute loomist energiatõhususe 
parandamise meetmete rakendamiseks, et 
saada maksimaalset kasu eri 
rahastamisvõimalustest, nagu nähakse ette 
direktiivis 2012/27/EL; kutsub komisjoni 
üles liikmesriike rahastute loomisel 
juhendama ning hõlbustama parimate 
tavade vahetamist pädevate riiklike või 
piirkondlike ametiasutuste ja organite 
vahel;

Or. ro
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Muudatusettepanek 27
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. kutsub liikmesriike tungivalt üles 
viima läbi teavituskampaaniaid, mis 
näitaksid, et elamute suurema 
energiatõhususe eelisteks on suurem 
mugavus ja väiksemad 
kommunaalteenuste arved; juhib samas 
tähelepanu sellele, et energiatõhususe 
suurendamise meetmed annavad kõige 
paremaid tulemusi hoonete, mitte 
üksikühikute (nt korterite) puhul;

Or. ro

Muudatusettepanek 28
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. tunneb muret kontrollikoja hiljutiste
järelduste pärast, mille kohaselt
ühtekuuluvuspoliitika investeeringud
energiatõhususse ei ole olnud 
kulutõhusad;

9. tunneb muret kontrollikoja 2012. aasta 
aruande järelduste pärast, milles 
käsitletakse ühtekuuluvuspoliitika raames 
energiatõhususse tehtud investeeringute 
kulutõhusust valimi põhjal, mis koosneb 
24st üksnes avaliku sektori hooneid 
hõlmanud energiatõhususe 
investeeringuprojektist liikmesriikides, 
milleks on Leedu, Itaalia ja Tšehhi 
Vabariik, ja seda nelja rakenduskava 
raames, ning mille kohaselt ei olnud
energiatõhususse tehtud investeeringute 
kulutõhususeks loodud õigeid tingimusi 
programmitöö ja rahastamise valdkonnas; 
võtab teadmiseks neid tulemusi käsitleva 
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komisjoni vastuse, mille kohaselt on 
auditeeritud projektide valim väga väike 
ja üks projektidest pärineb aastatest 2000–
2006, mistõttu ei saa tulemusi laiendada 
kogu poliitikavaldkonnale, ning milles 
märgiti veel, et energiatõhususe poliitika 
on viimastel aastatel pärast nelja 
auditeeritud kava üle toimunud 
läbirääkimisi märkimisväärselt edasi 
arenenud, et kontrollikoja aruande 
keskmes olnud kulutõhususe tulemused ja 
vajaduste hindamisele keskenduv 
käsitlusviis võivad tekitada huvide 
konflikti ning et vajaduste hindamise järel 
võivad prioriteedid vahetuda, et avaliku 
sektori hoonetesse investeerimisel on 
tähtis ühtne lähenemisviis ning et 
täielikul renoveerimisel võib olla vaja 
pikemaid tagasimaksetähtaegu;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Fiona Hall

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. tunneb muret kontrollikoja hiljutiste 
järelduste pärast, mille kohaselt 
ühtekuuluvuspoliitika investeeringud 
energiatõhususse ei ole olnud kulutõhusad;

9. tunneb muret kontrollikoja hiljutiste 
järelduste pärast, mille kohaselt 
ühtekuuluvuspoliitika investeeringud 
energiatõhususse ei ole olnud kulutõhusad, 
kuna rakendamine ja selleks eraldatud 
vahendite kogumi kasutamine toimus 
ebaõigetes tingimustes;

Or. en


