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Tarkistus 1
Andrzej Grzyb

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. muistuttaa, että parlamentti on jo 
hyväksynyt mietinnön EU:n 
koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden 
roolista Euroopan uuden 
energiapolitiikan täytäntöönpanossa ja 
että tässä mietinnössä käsitellään myös 
energiatehokkuutta koskevia kysymyksiä;

Or. en

Tarkistus 2
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla on 
merkittävä rooli niiden toimien 
toteuttamisessa, jotka ovat välttämättömiä, 
jotta Euroopan unioni voi saavuttaa 
tavoitteensa ja säästää 20 prosenttia 
primaarienergian kulutuksesta vuoteen 
2020 mennessä;

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla on 
merkittävä rooli niiden toimien 
toteuttamisessa, jotka ovat välttämättömiä, 
jotta Euroopan unioni voi saavuttaa 
tavoitteensa ja säästää 20 prosenttia 
primaarienergian kulutuksesta vuoteen 
2020 mennessä, sekä tien avaamisessa 
energiatehokkuutta parantaville uusille 
toimille tämän jälkeen;

Or. en

Tarkistus 3
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että koheesiopolitiikan 
ensisijaisena tavoitteena on edelleen 
alueiden välisten taloudellisten ja 
sosiaalisten erojen kaventaminen, ja 
katsoo, että energiatehokkuuspolitiikka ei 
saisi vaikuttaa tähän tavoitteeseen; 
korostaa, että joillakin unionin 
köyhimmillä alueilla saattaa olla erilaisia 
painopisteitä ja ne saattavat tarvita ensin 
muille aloille tehtäviä investointeja;

2. huomauttaa, että koheesiopolitiikan 
ensisijaisena tavoitteena on edelleen 
alueiden välisten taloudellisten, 
sosiaalisten ja alueellisten erojen 
kaventaminen, ja katsoo, että 
energiatehokkuuspolitiikka auttaa 
saavuttamaan tämän tavoitteen;

Or. en

Tarkistus 4
Andrzej Grzyb

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että koheesiopolitiikan 
ensisijaisena tavoitteena on edelleen 
alueiden välisten taloudellisten ja 
sosiaalisten erojen kaventaminen, ja 
katsoo, että energiatehokkuuspolitiikka ei 
saisi vaikuttaa tähän tavoitteeseen;
korostaa, että joillakin unionin 
köyhimmillä alueilla saattaa olla erilaisia 
painopisteitä ja ne saattavat tarvita ensin 
muille aloille tehtäviä investointeja;

2. huomauttaa, että koheesiopolitiikan 
ensisijaisena tavoitteena on edelleen 
alueiden välisten taloudellisten ja 
sosiaalisten erojen kaventaminen, ja 
katsoo, että energiatehokkuuspolitiikka ei 
saisi vaikuttaa tähän tavoitteeseen;
korostaa, että joillakin unionin 
köyhimmillä alueilla saattaa olla erilaisia 
painopisteitä ja ne saattavat tarvita ensin 
muille aloille tehtäviä investointeja;
tähdentää, että energiapolitiikan vahvuus 
on sen joustavuudessa ja paikallisella 
tasolla tapahtuvassa rahastojen 
hajautetussa hallinnoinnissa;

Or. en
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Tarkistus 5
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että koheesiopolitiikan 
ensisijaisena tavoitteena on edelleen 
alueiden välisten taloudellisten ja 
sosiaalisten erojen kaventaminen, ja 
katsoo, että energiatehokkuuspolitiikka ei 
saisi vaikuttaa tähän tavoitteeseen;
korostaa, että joillakin unionin
köyhimmillä alueilla saattaa olla erilaisia 
painopisteitä ja ne saattavat tarvita ensin 
muille aloille tehtäviä investointeja;

2. huomauttaa, että koheesiopolitiikan 
ensisijaisena tavoitteena on edelleen 
alueiden välisten taloudellisten ja 
sosiaalisten erojen kaventaminen, ja 
katsoo, että energiatehokkuuspolitiikka
edesauttaa tätä tavoitetta; korostaa, että
jotkin unionin köyhimmät alueet hyötyvät 
eniten energiatehokkuuteen tehtävistä 
investoinneista sekä investointien 
tuomista työpaikoista ja kasvusta;

Or. en

Tarkistus 6
Andrzej Grzyb

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että energiatehokkuuteen tehtävät 
investoinnit voivat osaltaan edistää 
talouskasvua, työllisyyttä ja innovointia 
sekä auttaa lieventämään kotitalouksien 
energiaköyhyyttä ja niillä voi siten olla 
myönteinen vaikutus taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen;

3. toteaa, että energiatehokkuuteen tehtävät 
investoinnit voivat osaltaan edistää 
talouskasvua, työllisyyttä ja innovointia 
sekä auttaa lieventämään kotitalouksien 
energiaköyhyyttä ja niillä voi siten olla 
myönteinen vaikutus taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen; painottaa, että 
varojen jakamisen on perustuttava 
suhteellisuuden, kustannustehokkuuden 
ja taloudellisuuden periaatteisiin, eikä se 
saa lisätä hallinnollista taakkaa; 

Or. en
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Tarkistus 7
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että energiatehokkuuteen tehtävät 
investoinnit voivat osaltaan edistää 
talouskasvua, työllisyyttä ja innovointia 
sekä auttaa lieventämään kotitalouksien 
energiaköyhyyttä ja niillä voi siten olla 
myönteinen vaikutus taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen;

3. toteaa, että energiatehokkuuteen tehtävät 
investoinnit voivat osaltaan edistää 
talouskasvua, etenkin paikallisen ja 
alueellisen tason työllisyyttä ja innovointia 
sekä auttaa lieventämään kotitalouksien 
energiaköyhyyttä ja niillä voi siten olla 
myönteinen vaikutus taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen;

Or. ro

Tarkistus 8
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että energiatehokkuuteen tehtävät 
investoinnit voivat osaltaan edistää
talouskasvua, työllisyyttä ja innovointia 
sekä auttaa lieventämään kotitalouksien 
energiaköyhyyttä ja niillä voi siten olla 
myönteinen vaikutus taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen;

3. toteaa, että energiatehokkuuteen tehtävät 
investoinnit edistävät osaltaan 
talouskasvua, työllisyyttä, innovointia ja 
energiaomavaraisuutta sekä auttavat
lieventämään kotitalouksien 
energiaköyhyyttä ja niillä voi siten olla 
myönteinen vaikutus taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen;

Or. en

Tarkistus 9
Andrzej Grzyb
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että byrokratia ja 
menettelyjen selkeyden puute ovat 
vaikeuttaneet koheesiorahaston ja 
rakennerahastojen käyttöä ja monet 
rahoitusta eniten tarvitsevista ovat siksi 
jättäneet hakematta tukea; kannustaa 
näin ollen yksinkertaistamaan sääntöjä ja 
menettelyjä, vähentämään byrokratiaa ja 
tekemään varojen myöntämisestä 
joustavampaa unionin ja jäsenvaltioiden 
tasolla; katsoo, että yksinkertaistamisella 
voidaan edistää varojen tehokkaampaa 
kohdentamista, lisätä niiden 
hyödyntämisastetta, vähentää virheitä ja 
lyhentää maksuaikoja sekä antaa 
köyhimmille jäsenvaltioille ja alueille 
mahdollisuus hyödyntää täysimääräisesti 
rahoitusvälineitä, joiden tarkoituksena on 
vähentää alueiden ja valtioiden välisiä 
eroja; katsoo, että yksinkertaistaminen 
sekä sääntöjen ja menettelyjen vakaus on 
saatettava tasapainoon;

Or. en

Tarkistus 10
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että jäsenvaltioiden ei 
pitäisi odottaa direktiivin 2010/31/EY 
täytäntöönpanon lopulliseen 
määräaikaan ja että niiden olisi 
investoitava uusien ja aikaisempaa 
energiatehokkaampien materiaalien ja 
teknologioiden kehittämiseen 
työpaikkojen luomiseksi, 
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teollisuustuotannon elvyttämiseksi ja 
EU:n alueiden kilpailukyvyn 
parantamiseksi; 

Or. ro

Tarkistus 11
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee merkille, että kansallisista 
energiatehokkuussuunnitelmista ja niiden 
täytäntöönpanosta raportoidaan 
kansallisten uudistussuunnitelmien ja 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, mikä vahvistaa, 
että energiatehokkuustoimilla on 
myönteinen vaikutus talouteen;

Or. en

Tarkistus 12
Andrzej Grzyb

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa Jessica- ja Elena-aloitteista 
mahdollisesti saatavia hyötyjä 
paikallisella tasolla tehtäville kestäville 
energiainvestoinneille, kun tarkoituksena 
on auttaa kaupunkeja ja alueita 
käynnistämään toteuttamiskelpoisia 
investointihankkeita energiatehokkuuden 
alalla, ja kehottaa edistämään näitä 
aloitteita;

Or. en
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Tarkistus 13
Andrzej Grzyb

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. pitää erittäin tärkeänä, että 
rakennerahastoja, koheesiorahastoa ja 
muita rahoitus- ja tukivälineitä voidaan 
hyödyntää energiatehokkuuden 
rahoittamiseen varsinkin asuntoalalla; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
levittämään selkeää ja helposti saatavaa 
tietoa energiatehokkuushankkeiden tueksi 
saatavilla olevista rahoitusvälineistä, 
kannustimista, avustuksista ja lainoista;

Or. en

Tarkistus 14
Andrzej Grzyb

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. korostaa, että energiatehokkuutta 
koskeva ulottuvuus on sisällytettävä 
älykästä erikoistumista koskeviin 
tutkimus- ja innovaatiostrategioihin, jotka 
jäsenvaltioiden ja alueiden on laadittava 
voidakseen saada tulevan 
koheesiopolitiikan innovaatiorahoitusta;

Or. en

Tarkistus 15
Daniel Caspary
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolissaan viimeaikaisesta 
kehityksestä esimerkiksi Bulgariassa, 
jossa energian korkea hinta on 
aiheuttanut yhteiskunnallisia 
levottomuuksia, ja kehottaa ryhtymään 
kohdennettuihin toimiin, joilla energian 
hinta pidetään tavallisille kansalaisille 
kohtuullisella tasolla;

4. on huolissaan nousevista 
energiahinnoista ja niistä johtuvista 
yhteiskunnallisista levottomuuksista, ja 
kehottaa ryhtymään kohdennettuihin 
toimiin, joilla energian hinta pidetään 
tavallisille kansalaisille kohtuullisella 
tasolla;

Or. de

Tarkistus 16
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolissaan viimeaikaisesta 
kehityksestä esimerkiksi Bulgariassa, jossa 
energian korkea hinta on aiheuttanut 
yhteiskunnallisia levottomuuksia, ja 
kehottaa ryhtymään kohdennettuihin
toimiin, joilla energian hinta pidetään 
tavallisille kansalaisille kohtuullisella 
tasolla;

4. on huolissaan viimeaikaisesta 
kehityksestä esimerkiksi Bulgariassa, jossa 
energian korkea hinta on aiheuttanut 
yhteiskunnallisia levottomuuksia, ja 
kehottaa ryhtymään erityisesti 
koheesiopolitiikan yhteydessä
kohdennettuihin energiatehokkuustoimiin, 
jotta voidaan pienentää kansalaisten 
energialaskuja;

Or. en

Tarkistus 17
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tähdentää erityisesti 5. tähdentää erityisesti 
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energiatehokkuuteen tehtävien 
investointien mahdollisia sosiaalisia etuja, 
koska nämä investoinnit saattavat auttaa 
pienentämään sosiaalisesti heikossa 
asemassa olevien kansalaisten
energialaskuja;

energiatehokkuuteen tehtävien 
investointien mahdollisia sosiaalisia etuja, 
koska nämä investoinnit saattavat auttaa 
pienentämään kuluttajien energialaskuja;

Or. ro

Tarkistus 18
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa 
energiansäästömahdollisuuksista erityisesti 
julkisissa rakennuksissa ja asunnoissa, 
sillä näiden osuus unionin energian 
loppukulutuksesta on 40 prosenttia, ja 
kehottaa jäsenvaltioita laatimaan pikaisesti 
pitkän aikavälin strategioita vuoden 2020 
jälkeiselle ajalle investointien saamiseksi 
käyttöön asuin- ja kaupallisten rakennusten 
peruskorjauksessa, jotta voidaan parantaa 
rakennuskannan energiatehokkuutta 
direktiivin 2012/27/EU mukaisesti;

6. muistuttaa 
energiansäästömahdollisuuksista erityisesti 
julkisissa ja yksityisissä sekä asuin- ja 
kaupallisissa rakennuksissa, sillä näiden 
osuus on 40 prosenttia unionin energian 
loppukulutuksesta ja 36 prosenttia 
Euroopan unionin kaikista 
hiilidioksidipäästöistä, ja kehottaa 
jäsenvaltioita laatimaan pikaisesti pitkän 
aikavälin strategioita vuoden 2020 
jälkeiselle ajalle investointien saamiseksi 
käyttöön asuin- ja kaupallisten rakennusten 
peruskorjauksessa, jotta voidaan parantaa 
rakennuskannan energiatehokkuutta 
direktiivin 2012/27/EU mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 19
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa 
energiansäästömahdollisuuksista erityisesti 
julkisissa rakennuksissa ja asunnoissa, sillä 
näiden osuus unionin energian 
loppukulutuksesta on 40 prosenttia, ja 
kehottaa jäsenvaltioita laatimaan pikaisesti 
pitkän aikavälin strategioita vuoden 2020 
jälkeiselle ajalle investointien saamiseksi 
käyttöön asuin- ja kaupallisten rakennusten
peruskorjauksessa, jotta voidaan parantaa 
rakennuskannan energiatehokkuutta 
direktiivin 2012/27/EU mukaisesti;

6. muistuttaa 
energiansäästömahdollisuuksista erityisesti 
julkisissa rakennuksissa ja asunnoissa, sillä 
näiden osuus unionin energian 
loppukulutuksesta on 40 prosenttia, ja 
kehottaa jäsenvaltioita laatimaan pikaisesti
kunnianhimoisia pitkän aikavälin 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
investointien saamiseksi käyttöön asuin- ja 
kaupallisten rakennusten perusteellisessa 
ja vaiheittaisessa perusteellisessa 
saneerauksessa, jotta voidaan parantaa 
rakennuskannan energiatehokkuutta 
direktiivin 2012/27/EU mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 20
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. huomauttaa, että kaikkien uusien 
rakennusten on oltava lähes 
nollaenergiarakennuksia 31. joulukuuta
2020 mennessä ja julkisessa omistuksessa 
ja julkisessa käytössä olevien rakennusten 
on oltava lähes nollaenergiarakennuksia 
kaksi vuotta ennen tätä päivämäärää; 
kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita 
lisäämään kansallisten ohjelmien 
laatimista lähes nollaenergiarakennusten 
määrän lisäämiseksi ja ottamaan käyttöön 
sellaisia säännöksiä lähes 
nollaenergiarakennusten 
määrittelemisestä, jotka vastaavat 
tilannetta kansallisella, alueellisella tai 
paikallisella tasolla;

Or. ro
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Tarkistus 21
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa koheesiopolitiikan sekä 
siihen osoitetun rahoituksen merkitystä 
kehitettäessä älykkäitä energiaverkkoja ja 
älykkäitä verkostoja, jotka tehostavat 
energiajärjestelmiä kaikilla alueilla ja 
vähentävät energiankulutusta ja 
energiahäviötä;

Or. en

Tarkistus 22
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäämään ohjelmakaudella 2014–2020 
merkittävästi sellaisia 
rakennerahastotukia, joita jäsenvaltiot 
voivat käyttää rakennusten ja erityisesti 
asuinrakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseen;

Or. ro

Tarkistus 23
András Gyürk

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysimääräisesti rakennerahastoja ja 
koheesiorahastoa, jotta saataisiin aikaan 
investointeja energiatehokkuutta 
parantaviin toimenpiteisiin;

7. kehottaa komissiota auttamaan
jäsenvaltioita parantamaan hallinnollisia 
valmiuksiaan ja tiedotuskanaviaan, jotta 
käytössä olevat varat voidaan kohdentaa 
paremmin; kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään täysimääräisesti 
rakennerahastoja ja koheesiorahastoa, jotta 
saataisiin aikaan investointeja 
energiatehokkuutta parantaviin 
toimenpiteisiin;

Or. en

Tarkistus 24
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäämään energiatehokkuustoimien 
rahoituksen vähimmäisosuutta tulevasta 
koheesiopolitiikasta neuvoteltaessa;

Or. en

Tarkistus 25
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
rahoitusmekanismien perustamista 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä varten, jotta voidaan 

8. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
rahoitusmekanismien perustamista 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä varten, jotta voidaan 
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maksimoida useiden rahoituskanavien 
hyödyt direktiivin 2012/27/EU mukaisesti;
kehottaa komissiota avustamaan 
jäsenvaltioita rahoitusmekanismien 
perustamisessa sekä helpottamaan 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
toimivaltaisten kansallisten tai alueellisten 
viranomaisten tai elinten välillä;

maksimoida useiden rahoituskanavien 
hyödyt direktiivin 2012/27/EU mukaisesti;
kehottaa komissiota avustamaan 
jäsenvaltioita rahoitusmekanismien 
perustamisessa sekä helpottamaan 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
toimivaltaisten kansallisten tai alueellisten 
viranomaisten tai elinten välillä; korostaa 
Elena-rahoitusvälineen kaltaisten 
ohjelmien merkitystä teknisen avun 
antamisessa alue- ja 
paikallisviranomaisille, jotta 
koheesiorahastoja voidaan käyttää 
parhaalla mahdollisella tavalla;

Or. en

Tarkistus 26
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
rahoitusmekanismien perustamista 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä varten, jotta voidaan 
maksimoida useiden rahoituskanavien 
hyödyt direktiivin 2012/27/EU mukaisesti;
kehottaa komissiota avustamaan 
jäsenvaltioita rahoitusmekanismien 
perustamisessa sekä helpottamaan 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
toimivaltaisten kansallisten tai alueellisten 
viranomaisten tai elinten välillä;

8. huomauttaa, että jäsenvaltiot voivat 
soveltaa rakennusten energiatehokkuutta 
parantaviin toimiin alennettua 
arvonlisäverokantaa, mutta alv:n on 
kuitenkin oltava vähintään 5 prosenttia, 
ja kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan 
rahoitusmekanismien perustamista 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä varten, jotta voidaan 
maksimoida useiden rahoituskanavien 
hyödyt direktiivin 2012/27/EU mukaisesti;
kehottaa komissiota avustamaan 
jäsenvaltioita rahoitusmekanismien 
perustamisessa sekä helpottamaan 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
toimivaltaisten kansallisten tai alueellisten 
viranomaisten tai elinten välillä;

Or. ro
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Tarkistus 27
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa jäsenvaltioita 
käynnistämään kampanjoita, joilla 
lisätään tietoa asuinrakennusten 
energiatehokkuuden parantamisella 
saatavista hyödyistä sekä 
asumismukavuuden parantumisesta ja 
käyttökustannusten alenemisesta; 
huomauttaa tässä yhteydessä, että 
energiatehokkuuden parantamista 
koskevista toimista saadaan paras hyöty 
nimenomaan rakennusten eikä yksikköjen 
(asuntojen) tasolla;

Or. ro

Tarkistus 28
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. on huolissaan
tilintarkastustuomioistuimen 
viimeaikaisista havainnoista, joiden
mukaan energiatehokkuuteen 
kohdennetut koheesiopoliittiset 
investoinnit eivät ole olleet 
kustannustehokkaita;

9. on huolissaan havainnoista, jotka 
sisältyvät energiatehokkuuteen 
kohdennettujen koheesiopoliittisten 
investointien kustannustehokkuudesta 
vuonna 2012 laadittuun 
tilintarkastustuomioistuimen 
kertomukseen; ottaa huomioon, että 
kertomuksen perustana olevassa 
tarkastuksessa perehdyttiin neljään 
toimenpideohjelmaan ja tutkittiin otos, 
joka koostui 24:stä julkisten rakennusten 
energiatehokkuutta koskevasta 
investointihankkeesta Liettuassa, Italiassa 
ja Tšekin tasavallassa; panee merkille, 
että havaintojen mukaan
ohjelmasuunnittelulla ja rahoituksella ei 
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ollut luotu asianmukaisia olosuhteita, 
jotka olisivat mahdollistaneet 
kustannustehokkaat 
energiatehokkuusinvestoinnit; panee 
merkille komission vastauksen 
havaintoihin, jossa todetaan, että 
tarkastettujen hankkeiden otos on erittäin 
pieni ja yksi tarkastettu ohjelma oli 
ohjelmakaudelta 2000–2006, joten 
saatujen tulosten ei voida päätellä 
koskevan koko politiikkaa, että 
energiatehokkuuspolitiikka on viime 
vuosina kehittynyt voimakkaasti siitä, kun 
neljästä tarkastetusta ohjelmasta 
neuvoteltiin, että ”tarpeidenarvioinnin” 
tulosten ja ”kustannustehokkaan” 
lähestymistavan välillä saattaa piillä 
mahdollinen ristiriita ja että 
tarpeidenarviointi saattaa johtaa 
toisenlaiseen painopisteiden asetteluun 
kuin kustannustehokkuuden perusteella 
tapahtuva priorisointi, että tehtäessä 
investointeja julkisiin rakennuksiin on 
tärkeää toimia kokonaisvaltaisesti ja että 
perusparannukset edellyttävät pitkähköjä 
takaisinmaksuaikoja;

Or. en

Tarkistus 29
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. on huolissaan 
tilintarkastustuomioistuimen 
viimeaikaisista havainnoista, joiden 
mukaan energiatehokkuuteen kohdennetut 
koheesiopoliittiset investoinnit eivät ole 
olleet kustannustehokkaita;

9. on huolissaan 
tilintarkastustuomioistuimen 
viimeaikaisista havainnoista, joiden 
mukaan energiatehokkuuteen kohdennetut 
koheesiopoliittiset investoinnit eivät ole 
olleet kustannustehokkaita, koska tähän 
tarkoitukseen tarkoitettuja määrärahoja 
ei ole toteutettu ja käytetty 
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asianmukaisesti;

Or. en


